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১২৮৬। 





উৎমগপত্র ৷ 

কীর্ণহার নিবাসী 

সরকারোপাধিক শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
সহদয়, মহোদয়, শ্বওঃ প্রাজ্ঞ, ধীর) 

বীরভাব বীররস বীরনীতি প্রিয়, 

যথার্থ উন্নতমনা, তেজস্ী, গম্ভীর, 

উদার, সরল, বীর কান্তি কমনীয়) 

সদগ,ণের খনি, উচ্চ চিন্তা পরায়ণ, 
ভাবজ্ঞ, রসজ্ঞ, প্রেমতব্বজ্ঞ) ধীমান, 

নীরব কবীন্দ্র (ভাবে উন্মাদদিলে মন 
ত্বভাঁব সঙ্গীত গাও মাঁতাইয়। প্রাণ 1)* 

সপ্ডকোটি নরপূর্ণ বঙ্গ তুমি'পরে, 

একমাত্র তুমি মোর হি যুড়ারার 
অমৃত প্রবাহ) মম সংসার প্রান্তরে 

পত্র-পুষ্প-ফল-শালী বৃক্ষ.দাঁড়াবার ! 

নিগুঢ় উদ্দেষ্ত যাহা আমার অন্তরে 

রয়েছে নিহিত, জ্ঞাত আছ তাহা তুমি, 

তুমি যাহা জাঁন তাঁহা কে জানে সংসারে? 
জানে আর এক জন যিনি অন্তর্ধ্যামি। 

হৃদয়ের কোন স্থান উদবাটিত করি 

দেখাইতে বাকি নাই--কিছু থাকে যদি 

ক্রমেতে দেখাব তাঁহ। তন্ন তন্ন করি; 

হৃদয়ে বহিছে যেই অনলের নদী 

. * ইহার রচিত কতিপয় গীত আছে-তাহার এক একটি বাঙ্গালা ভাঁষার অমূল্য র্। দেওমান 
রখুনাথচন্ত্র রায় ও দাধকপ্রবর রাসপ্রসাদ সেনের পর এরূপ গভীর হৃদয় ভাবের গীত (দখিতে 
পাওয়া যাষ না। 



বুড়াবগ্রাম 

১৫ই পৌষ ১১৮৬। 

1 ২ ] 

কিরপে দেখাব? (তাহা দেখাবার নয়!) . 

একটি তরঙ্গ দেখায়েছি “প্রতিভাতে”* 

অপর তরঙ্গ পুনঃ দেখ মহোদয়? 

বাঁহির হয়েছে এই "আর্ধ্যসঙ্গীতেতে 1” 

হৃদয়ের সহ ভালবেসে থাক মোরে 

গ্রীতিতে বান্ধব; স্নেহে ভাব পুত্র মম, 

হয়েছি কৃতার্থ তাহে চিরদিন তরে 

স্বর্গীয় সারল্য তব অতি অন্ুপম। 

তব শ্লীতি--মমতার বিনিময় তরে 

কি দিব? কি আছে? আমি দীন হীন জন 

হদয়-সম্পত্তি কিছু নাহিত সংসারে 

যাহা ছিল তাহ! পুর্বে করেছি অর্পণ । 

কিছুই অদের নাই আমার, তোমারে 

হৃদয়ে হদয়ে দান করেছি সকল, 

তথাগি জগতে চিব সাক্ষী রাখিবাবে-- 

মানবে দেখাতে এই ভাব নিরমল ;-- 

গ্রেমাঞ চন্দনে চর্চি বাকা পুষ্পহাঁব 

এ "আর্ধা গীত” গাঢ় ক্কি পুত মনে 

অপিলাম. সহ্বদয় কবেতে তোমাৰ; 

এরহণ করিয়া তপ্ত কর অকিঞ্চনে ! 

চিবমমভাঁবিদ্ধ 

] শনবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 

? ভুবনমোহিণী গ্রতিতা। 



আর্ধ্যসঙ্গীত 

দ্রৌপদী নিগ্রহ। 

প্রথম সর্গ। 

গভীর রজনী হঃল জগত ঘুমায়ে গেল, 
নীরবে মৃদুল নৈশ দমীরণ বহিল। 

কুঝে কুঞ্জে নান! জাতি ফুটিল কুহ্মপাতি 

কোমল সুরভি গন্ধে চতুর্দিক মোহিল। 

হু 

কাপিল সরসী নীর, নবছূর্বাদল শির) 

নবদল তরু শির ধীরে ধীরে নড়িল, 

কোমল মালতীরাজী থন কিসলয়ে সাজি, 

নব সহকার শাঁখে মুছু মূহ ছুলিল! 

৩ 

নীলানস্ত নতন্তলে, বোষ্টত কৌমুদী দলে, 

নির্মল হুধাংশড ওই সুধা হাসি হাসিল) 

নীরব ধরমীকোলে চল নীল সিন্ধুজলে, 
পর্বতৈ, প্রান্তে, সর্ষে স্বর্ণ ধায়! ভাঁসিল ! 



আঁর্য্যমঙ্গীত। 

৪ 

নীলীভ গগন"পরে, শুভ্র মেঘ শতরে স্তরে 

ধীরে ধাঁরে, চলে বুঝি শশধরে ঢাকিল, 
টাদের কিরণ মাথা এ সংসার গেল ঢাকা, 

নোণার ভারত ঘোর মসী রাশি মাখিল। 

৫ 

শ্বেতামুদ কাল হ'ল, আলোক নিভ।য়ে গেল, 

গগন সাগর মাঝে হৈম থাল ডুবিল। 
ডুবে হৈম পুষ্পমালা, ফুবাল ব্রজের খেলা) 

আশা-মধু:খর বাতি একেবারে নিবিল! 
৬ 

নিবিড় তিমির রাশি উজ্জল সংপাঁরে গ্রাপি, 

চকিতে স্থৃবর্ণপুরী অশাধারিয়৷ ফেলিল, 

চপলা চমকে ঘন ঘন ঘোর গরজন 
ঘন ভীমবজ্ মন্ত্র অগ্নিফুদ্ধি খেলিল! 

ও | 

ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর) কাপেন্সিতি থর থর, 

উথলে গভীর দিন্ধু হিমালয় টগিল। 

ভীগদর্পে প্রভঞ্জনা . আরঙ্িল ভীম রণ) 

নীণ ধারাধরে ধারা ঝর ঝর ঝরিল! 

৮ 

অজ করকা ঝরে, মেঘ আম্ফালন ক'রে, 

ক্রমেই নিবিড় হয়ে আর্য্যাবর্ত ছ।ইল | 

ক্রমেই ছধযোগ বাড়ে, জানি নাকেমন ক'রে 

রবে স্থষ্টি 1 বুঝি স্থষ্টি ছারখার হইল! 

ণ 

বিধি এ দুর্যোগ হতে, আর অব্যাহতি পেকে 

কত দিন? এবিপ্দ কত দিন রহিবে? 



দ্রৌপদী নিগ্রহ। 

জান কত দিন পরে, ঘনজাঁল মুক্ত কারে 

আর্য্যাবর্তে চন্দ্র সূর্য্য পূর্বমত উঠিবে ? * 

৬৩ 

এ ভীম ছুর্যেগ ঘোর-_- কাল রাঁতি হবে ভোর 

কতক্ষণে? আমাদের দশায় কি হইবে? 

মুহুমু্ বঞজজপাত, অসহা হয়েছে, নাথ! 

দারিদ্র্ছূর্বল প্রাণে আর কত সহিবে ? 

১১ 

সেকালে প্রভাত হ'লে, পুবব গগন মূলে। 

হেমাম্ুদ কিরীটিনী উষা মৃহ হাদিত! 

নির্মল ভারতাকাশে, স্বাধীনত। হানি হেনে 

রাগ রক্তছট। ভানু আঁদরেতে ভামিত ! 

১২ 

কুঞ্জে কুপ্ডে ফুলে ফুলে) মকরন্দ অলিকুলে) 

সোহাগে স্বাধীন ভাঁবে পিত আব বিলাত, 

পুষ্পবন কাপাইয়], স্বাধীনতা বিতরিয়া, 

স্থগন্ধি মলরানিল মৃছু মন্দ বহিত ! 

১৩ 

আর্ষের উদ্যানে সুখে উচ্চ সহকাঁর শাখে। 

স্বাধীন দম্পতী পিক কুহু গান কবিত। 

স্বাদীন পাপিয়! বধু অবণে ঢাপিরা মধু, 

পিও পিও প্রিয় রবে মন গ্রাণ হরিত ! 

১৪ 

ক্বাধীন আর্ষোরা স্থখে, বিভূ নাম লয়ে মুখে; 

ভাগীরথী ছুই তীর আলো করি বসিত। 
দ্বাধীন গঙ্গার জল, আস্ক|লি তরঙ্গদল) 

কল কল শবে পিশ্কু সনে গিয়। মিপিত! 



আর্ধ্যসঙ্গীত। 

১৫ 

স্বাধীন শিশুর! যত, সিংহের সন্তান মত) 
মত্ত করি-শুণ্ড ধরি বীর খেলা খেলিত। 

ধনুর্ধবাণ তরবার, করাল ব্লম, আর-- 

মল্ল যুদ্ধ থেল| ধূল!] তেজোবীর্য্যে ভাগিত। 
১৬ 

বহু যুগ ব্যবধানে) কালের তরঙ্গ রণেঃ 

ডূবিয়াছে আর্ধ্য, মাত্র আর্ধ্যাবর্ত রয়েছে, 
সেই আর্ধ্যাবর্ত এই, কিরূপে প্রমাণ দেই? 

নাই আধ্য-_নাই বীর্য--সমস্তই গিয়েছে! 
১৭ 

সমস্ত হয়েছে নাশ, ভারতের ইতি হাঁস, 

কি আছে? গিয়াছে মব আর্যদের সনেতে, 

সে যুগের কথ। সব, সমস্তই অন্তব, 
অনুমান ভিন্ন আর কার আছে মনেতে? 

১৮ 

যুগান্তের ইতিহাস কালের কবলে গ্রাস 
হইয়াছে, কারে কথ সুধা, কে বলিবে? 

স্বাধীন ভারতে যবে বিজয় পতাকা শোঁভে, 

কে তখন দেখেছিল, এবে সাক্গী হইবে? 
১৭ 

সেই পুণ্য ভূমি'পরে অদ্যাপিও ধীরে ধীরে 
বহিছে জাহ্ৃবী স্রোত বহুকাল হইতে । 

দেখিয়াছে ভাগীরথী আর্ধ্যবংশে মহারী, 

স্বাধীন আর্য্যের গৃহে জয় ধ্বনি উঠিতে। 
হঃ 

যাই জীহবীর তীরে, কাদিয়। জিজ্ঞাপি তারে 

“এই কি সে আর্ধ্যাবর্ধ দেবের সংসার? 



দ্রৌপদী নিগ্রই। 

আমর! কি বীর্ধবান সেই বংশে কুসম্তান? 

বল ম1! সংশয় দূর করমা আামার!” 

২১ 

বলিতে বলিতে কথা) যুবক চলিল তথা, 
যথ1 বহে ধীরে ধীরে, বিস্তত সৈকঙ'পরে। 

নিস্তেজ তরঙ্গ মাথে জাঙবীর আোত! 

যথায় বিমল জলে; স্থথে শ্বেত পক্ষ তুলে; 

উত্ডে ক্ষুদ্র শত শত ভারতীয় পোত ! 

২২ 

গিয়া জাহবীর তীরে, দেখি যুব জাহৃবীরে, 

অমনি বিষাদ হৃদে হ'ল নিমগন। 

দুঃখ-উৎদ উপিল, হৃদয় ভাঁবাঁয়ে দিল, 

পড়িল চক্ষেতে জল, তিতিল কপোল তল, 

কার্দিল নীরবে! পরে বলিল বচন ;-- 

২৩ 

"একি মা!কিসের তরে কাঙ্গালিনী মত পড়ে, 

রয়েছ সৈকত ভমে ?. নিজ্জীবে ? অথবা ঘুমে? 

জানি না কি লাগি এবে এদশা তোমাব? 

অন্তিম-লক্ষণ মত দেখিতেছি সকলি ত, 

তবে কি ত্যজিবে তুমি এ দুঃস্থ সংসার? 

২৪ 

কেন মা? কি দোষ পেয়ে, আমাদিগে তেয়াগিয়ে। 

তেয়াগিয়ে যাবে দগ্ধ ভারত হাদয়? 

ন্নেহেরবন্ধন ছিড়ে, পুণা ভূমি শূন্য করে। 
তুমি য্দি যাও চলে). অস্তিমে কে লয়ে কোলে) 

অভাগ। সম্ভানদিগে দেবে মা অভয়? 



আর্যযসঙ্গীত। 

বুঝেছি ; ভারত এবে, দুর্দশ! সাগর ডুব) 

তাই বুঝ বীর ধীরে) আপন মঙ্গল তরে 

পরিহরি আর্য্যাবর্ধ করিছ প্রস্থান ? 

স্নেহের এ রীতি নয়। হলে পরে ছুঃনময়? 

অনুকুল হতে হয়--এই সে বিধান! 

২৬ 

নিতাস্ক যদ্যপি যাবে) ক্ষণ তিষ্ট ; শুন তবে_ 

বছুকল হতে তুমি উজ্জ্বলিয়! আর্ম্যভূমি 

প্রবাহিত হইনেছ--দেখেছ ক
ল । 

গ্রীন আর্দ্যেরা যত; তব নীরে হয়ে পৃঃ 

তব তীরে প্রতিদ্বিন জ্ালিয়। অনল, 

২৭ 

যাগ, যজ্ঞ, উপাঁপনা। সন্ধ্যাহিক? দেবার্চন। 

করি নিত্য বিধিমতে। (তামীব নিম্মল আতে। 

তাঁসাত চন্দনে চর্চি অধ্য বিন্বদল। 

পবিত্র অগ্তরে ধীবেঃ কোমল মধুব শ্বণে? 

বেদ্রপাঠ করিতেন আর্যের। সকল 

২৮ 

গরিণ।মে এই তীবে, তাজি ৰীব কলেবরে, 

বক্গাণ্ডের সুখ স্থান মন্দার দৌবভমান 

ত্রিদিব সুবর্ণ ধামে গেছে আাধ্যগণ ! 

এই তীরে চিভাগিতে) 
আবর্ধ্যদেহ ভন্ম হতে 

পতিতপাঝনি ! তুমি দেখেছ তখন । 

উট) 

সে কালের কথা যত; আছ তুমি অবশ, 

তাই আম মা তোমারে? স্বধাই বিনয় ক'রে। 

বল আধ্য।বব্ধ” গনি বিশেষ) 
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দেখ তুল্য তেজোবান আর্্যবংশে কুসন্ত।ন 

কেন মৌরা? কোন্ পাঁপে পাই এত ক্লেশ? 
৩০ 

অহ ! মোর। কোন্ পাপে, কিম্বা কোন অভিশাপ 

তেলোবীর্ধ্য হারা ইয়ে, পরাধীন হীন হরে) 

দাসত্ব-শৃঙ্ঘল কণ্ঠে পরেছি না জানি; 

কোন্ কর্মফলে, হায়! দ্রাসত্বও মিল! দায়! 

পথের কাঙ্গালি হয়ে ফিরি গে৷ জননি ?” 

৩১ 

যুবক নীরব হ'ল, তরঙ্গিণী উৎলিল, 

-কাপিল সৈকত তীর, ” মর্মরিল তরুশির, 

টলিল মেদিনী ঘন টল টল করি, 

বহিল হ্বন্থনে ঘন মলয়জ মমীরণ 

সুগন্ধ কুগুম স্নিগ্ধ সৌরভ আহরি ! 
৩২ 

্বগীয় সমীরে ভাগি ননন সৌরভ রাশি 
চৌদ্িক বিধৌত করি মোহিল ভূবন । 

তালে তালে সুশিক্জিণী, মধুর মৃদ্গ ধবণি,_ 

বীণার নিক্কণ, বেণু বাঁজে, বাজে রুণু ঝুন্থ-_ 
ছুন্দুতি শঙ্খের ধ্বনি হইল তখন! 

৩৩ 

বিমল প্রবাহ*পরে, মেঘ টল ঢল করে) 

অচল চপলামাল! ভাপিল তাহায়, 

চল তরঙ্গের শিরে কাঞ্চন নলিনী'পরে 

কাঞ্চন প্রতিমাখানি, বিশ্বকুশলিনী ধনি-- 

ভীম্মের জননী স্থরধুনী শোভা পায়! 
৩৪ 

কোমল বাশরী তানে, শ্ববর্গীয় অপূর্ব্ব গানে 
ভাসিল আকাশগার্গ, ভাসিল জগত, 
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ভাগীরথী ধীরে ধীরে, কহিলেন যুবকেরে, 

“বৎস! জিজ্ঞামিলে যত, আছি আমি অবগত, 

দেধিয়াছি আর্ধ্যাবর্তে আর্যের সম্পদ । 

৩৫ 

এই আর্য্যা বর্তা' পরে, আছি বহুকাল ধরে, 

কিন্তু বাছ! ! এবে আর বাঁচি না জীবনে ! 

হয়েছি নিজ্জীবপ্রায়, শুদ্ধ মমতার দায়, 

পড়ে আছি আর্ধ্যাবর্ডে,। শক্তি মাত্র নাহি গাত্রে। 

হয়েছি অচল, অন্ধ হয়েছি নয়নে ! 

০ 

* ৩৬ 

শৈল সমাটের মেয়ে) শিবমম্মোছিনী হয়ে, 

ত্রিলোকবিজয়ী বীর, স্থির শান্তনব ধীর; 

সত্যবাদী জিতেন্্িয় ভীম্ম, মহারথী ।-_ 

কুমার নংসারে যার, দেখ রে দুর্দশ। তার, 

দম্যুভয়ে অন্তর্জলা হয়েছি সম্প্রতি ! 

৩৭ 

বৈষম্য বিরোধ জ্ঞানে, এ সংসার দিনে দিনে, 

পাপান্ধ পতিত প্রায়, কুপথে মকলে ধায়! 

সাধু সঙ্গ স্বপ্র কথা হয়েছে এক্ষণ। 

অধর্ম্ের সংশ্রবে, আমিও পতিত! এবে) 

পতিতোদ্ধীরের শক্তি নাই)বাছাধন! 

৩৮ 

যদি ভক্চে পুনর্কার হয় রে পুণা সঞ্চার, 

আবার যদ্যপি হয়, সাধুদের অভয়) 

আবার যদ্যপি পত্িতার্ধ্য উদ্ধারিতেঃ 

ঈদে ফোন মহারথ, নহাঁবল ভদীরথ, 

মছ।৯)জ টিমা ভর হজরদ্ব হাত, 
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৩৯. 

বিদারি গৌমুধী গিরি, এরাঁবতে চূর্ণ করি, 
আনে পুত আোতঃম্বতী ভীম] তরঙ্গিণী। 

ত1 হইলে পুনর্ধার হয় রে পতিতোদ্ধার। 

সাধুসঙ্গ সহবাসে, তরে পৃথ্বী অনায়াসে) 
পুনর্ধার হতে পারি পতিতোদ্ধারিণী! 

৪০ ও 

সম্প্রতি কলুষানলে) দেহ মন প্রাণ জলে, 
ক রোধ হইয়াছে হৃদয় শুকায়ে গেছে, 

তবে যে কহিছি কথ! না! কহিলে নয় ! 

আধ্যদের সবিশেষ কহিতে হইবে ক্লেশ, 

অতএব যাও; বাছা, যথা হিমালয়! 

৪১ 

বিনয়ে জিজ্ঞাস তারে বগিবেন সবিস্তারে। 
অনস্ত কালের কথা, আছে তাঁর মনে গাথা) 

অক্ষয় গিরীন্ত্র, বাছ। ! দেখেছে সকল) 
কাল-নিদ্ধু কত কাল? আছেন অনপ্ত কাল, 

অনস্ত যুগাস্ত হল তবুও অটল! 

৪২ . 

অক্ষয় অঙ্ষুঞ্জ তন্ন, গেল হ'ল কত মনু, 
রয়েছে যেমন তাই প্রকাও ভুধর! 

নৈসর্গিক কোটি শত বিপ্লব ঘটিল কত, 
মরু নদী হয়ে গেল, সাগর সে.মরুঞহ'ল। 

নগর অরণ্যারণ্য হইল নগর! 
৪৩ 

অতল বারিধিমাঝে, রাজঅট্রালিক! সাজে, 
রাজ।র ভবন স্থানে হয়েছে নাগর! 

মোর মত কতশত, , তরজিগী হ'ল গত, 
২ 
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বমি উচ্চ সিংহাসনে) দেখিছেন হর্টমনে, 

চন্দ্র নুর্ধ্য দিবারাত্রি গিরি অনস্বর!” 
8৪ 

নিবিণ বিদ্যুৎ জেযোতিঃ). প্রবাহে।ডুবিল সতী, 

ভারত মস্তান দ্রুত চলিল তখন/_ ূ 

গগন কিরীট শিরেঃ তুষার॥কুজুম ত্যরে। 

শোভে, যথ! মহাকায় গিরি 'শ্বেতাম্বর গ্রায় 

পাদপ কুস্তল। ধরা করি আলিঙ্গন। 

৪৫ 

হিমালর*সন্গিধানে, উত্তরিয়1:কত দিনে, 
অন্ত দুর্দশাগ্রন্ত ভারত সস্তান, 

অমল নির্বর তীরে; শরম ক্লাস্ত কলেবরে, 

বিষাদ তাপিভ মনে; দ্রীনহীন ক্ষীণ প্রাণে, 

বলিল কাতরে, হয়ে অতি ঘ্রিয়মান ! 

৪৬ 

তিষ্ি ক্ষণকাল) পরে অপূর্ব প্রকৃতি হেরে; 

ভুলিল হৃদয় তার শ্রম হেতু ছুঃখ ভার, 

লঘু হল, জুড়াইল সে দগ্ধ জীবন! 
অপূর্ধ্ব আহ্লাদভরেঃ কহে.গদগদ হরে 

কি দেখিনু) হেন শোভা দেখিনি কখন | 

৪৭ 

নিশ্চয় জেনেছি জামিঃ জননী ভারততৃমি। 

বিধাতার প্রিয় স্থান শ্বগীয় সদন, 

নিখিল বরঙ্গাও্ড মাঝে, যেখানে যে শোভা আছে, 

বিধি বুঝি নিজ করে বছ শ্রম বন্ধ ক'রে 

আনি এই স্বানে সব.করেছে রক্ষণ! 

৪৮ |] 

অক্ষয় অনস্তাধারে? শ্ব্য্যের সীম! কি রে? 

নু$ক বনন্ত কাল নুঠিে এ ধন 
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তধুও ন! পেষ হবে) দম্থাযে সে দম রবে; 

হবে অপবাদ !ক্লেশ! তৃষ্তির না হবে শেষ! 
নিশার বৈভব উষা-হইবে যখন-- 

* ৪৯ 

তখন যে “তুমি,আমি*! তোমাপেক্ষা ভাল আমি, 
দন্থা লাধু শ্বভাবেরে বিভিন্ন কল্পনা ;-_ 

অবশ যে বিজ্ঞ হবে) যাহার বিবেক রষে) 

কি ্ বদেশী ভিন্নদেশী, সকলে স্বস্থানে বলি, 

করিবে নিশ্চয় ! তবে তুমি করিষে না! 
৫৫ 

ঘন্্যর স্বভাব যাঁর, জন্ম জন্ম রক তার, 

সাধু যে সে তাই র'ক্, সক্ চিরদিন! 

চিরস্থির কিছু নয়; অবশ্য হইবে গয়, 

চন্ত্র কুর্যবংশ কোথ1? কোথ| আধ্য মহাঁরথ।? 

ইহ| ত সামান্ত কথ! হীনাঁপেক্ষ! হীন! 

৫১ 

এতেক কহিয়। পরে, কহিল গম্ভীর শ্বরে)- 

“হে পিতঃ ! অনন্ত-নীল গগন-কিরীটী 1 

তুষার কুম্ুম সাজে রৌপ্য বর্ধে তনু রাঁজে। 

আচ্ছাদি সযত্বে ধীর, বিশাল সুদীর্ঘ শির) 

অন্থর ভেদিয়] দর্পে করিছ জকুটা! 
৫২ 

রয়েছ ভারত বক্ষে ভারত-কুশল, 

অক্ষয় গ্রকাণ্ড কায় দিন কালযুগযায়, 

সষ্টির প্রথম থেকে দেখিছ সকল! 
৫৩ | 

মনন্থ সময় সিন্ধু কাপি কতবার, 

তুমুল তরঙ্গ ঘায় ভারত বিপ্লব তায়) 

অটল অক্ষুপ্জ কিন্ত শরীর তোমার ! 

৫ 
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৫৪ 

গ্রত্যেক দিনের কথ! আছে তৰ মলে) 

ভারতের পুরাবৃত্ত সব অগ্কুমান তত্ব 

সাহিত্যবিদের কথা মাঁনিব কেমনে? 

৫৫ | 

কেমনে মানিৰ আমি ভাষার প্রমাণ? 

ভাগীরধী তীরবর্তী কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতি,-- 

শর্ম উপাধিক আর্ধযদেবের সস্তান। 

৫৬ 

আর দেশাস্তরবর্তী রীণ নদী তীরে, 

শাশ্ুধানী শ্বেতকায়। ছুয়ে এক সম্প্রদায়, 

এক আর্ধ্যবংশ কবে ছিল যুগান্তরে? 

৫৭ 

জান কিছু, মহাকায় ?জিজ্ঞাসি তোমারে, 

আরো কত কথা আছে শুধাতে তোমার কাছে, 

আসিয়াঁছি, তাঁত ! তবে শুন ধীরে ধীরে। 
৫৮ 

কে আমি ? আমি কি সেই আর্ধ্যবংশধর ? 

প্রবল প্রভাপে যারা) শেসেছিল সসাগবা, 

ধরাঁর ভিতরে যাঁর মৃহাধনুদ্ধর ! 

যাহাদের পরাক্রমে, ইন্র, চনত বাযু। যমে, 

তিষ্ঠিত ন1 নন্মুখেতে হইলে সমর; 

যাহাদের নিংহনাদে যাহাদের প্দাথাতে; 

মেদদিনী কম্পিত হত, টলিত ভূদর; 

যাহার ওরবারে করাল বল্লমধারে) 

কোথা রত রাইফল? চূর্ণিত ভূধর!. 

মাদের প্রচণ্ড বাণে যাহাদের ধনু ণে) 

বজ্র মুহমূ্ হাত ভয়ঙ্কর! 
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কামান সে ভন্মাকারে কোথায় যাইত উড়ে! 

আরক্ত আপ্নের গোলা যেই বৃকোদর। 
খাবাডাবে চিবাইভ! বর্মন বাদানে শত 

গিলিত উগারি দিত সমরে অমর) 

কে আমি? আমি কি সেই আর্ধাবংশধর ? 

৫৯ 

কে আমি? আমি কি সেই আর্ষোর সন্তান? 

বাসব দানবসনে অতুল তুমুল রণে 

হারি বৈজযস্ত ছাড়ি মর্ে অধিষ্ঠান, 

হইয়] যাঁদের স্থানে সশঙ্কে কম্পিতন্প্রাণে) 
আশ্রয় লইয়া! তবে রাঁথে নিজ মান। 

অতুল বৈভবে ধার গ্রীস রোম কোন্ ছার? 
কুষেরে আনিলে মুখে হ'ত অপমান। 

যাহাদের জ্ঞান) নীতি, বিচাঁর) মীমাংসা]! রীতি, 

ক্ষিতিতলে একদিন আছিল প্রধান ! 

আছিল জগতপুজ্য অহো।! সেই চন্ত্র সুর্যা 

ধংশ অবতংশ আর্য | আর্ধ্যাবর্ত শান 

বাণিজ্য শিল্পের তরে; প্রনিদ্ধ পৃর্গবী পরে, 

কীর্তিতে ত্রিদ্দিবাপেক্ষ। যাহাব সম্মাম। 

ধর্মভীরু বদান্য তা) সত্যনিষ্ট) নিস্বা ধরা) 

জগতে ছিল না.যেই আর্যযের সমান ! 

কে আমি? আমি কি সেই আর্ষোর সন্তান? 

৬০ 

পিতঃ হিমালয়! 

তাই যদি হব মোরা) তবে কি কারণ, 

হীন ঝজে হীন আশে, জীর্ণ বাসে) রুক্ষ কেশে 

ভূলিয়া বীন্ধের বুলি, সন্ধে লয়ে স্িক্ষাঝুলি, 

১৩ 



জঠর অনলে পড়ি, বারে ঘারে ভিক্ষা"করি-- 

রাখি কোন রূপে এইীছর্বাহ'জীবন? 

ভিক্ষাও মিলে না ভাগ্যে--ঘটে না মরণ? 

৬১ 

ভিখারীর দ্বারে, 

ুষ্টিতিক্ষা করাপেক্ষা মরণতমঙগল। * 

মানব হৃদয় যবে। 1. ছৃর্শশা সাগরে ডুবে) 
হিতাহছিত বোধলত্তি . নির্মল বিবেক জ্যোতি: 

সকলি তখন তাঁর হয়ে যায় ছারখার! 

সুনার হাদয় যন্ত্র মলিন বিকল 

হয়! তার ভাল:মনা সমান*নকল |! 

৬২ 

আমাদেরে! তাই। 

কি করিব) কি হইবে, কিসে এ ছূর্দশা 

যাবে, তা কেচিন্তা করে? উদর পোষণ তরে 

বিব্রত হইয়া সবে দেহি দেহি দেহি রষে। 

দাসত্ব শৃঙ্খল পায়, ইচ্ছায় পড়িতে যাঁয়, 

অনেকে তাঁতেই করে পৌরুষের আশা) 

ভাবে ন। মুহূর্ত তরে আপনার দশ! ! 

৬১ 

যাহ] হকৃ)শাতঃ! 

সৃষ্টি হ'তে আছ তুমি ভারত হৃদয়ে; 
উন্নত ধবলশিরে। অনুস্ত গম্ভীর ধীরে, 

বিশাল তেজস্বী নেত্রে) দেখিছ এ পুণ্যক্ষেত্রে) 

দেখিছ ভারতীগণে। বল দেখি মম স্থানে, 

চক্র সুর্য বংশ কোথা গিয়েছে নিবায়ে? 

কোথ। আর্য ভল্মরাশি গেছে ধৌত হয়ে? 
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| ৪ 

দেখেছ কি তুমি, 

্থচ্ছ সরঘুর তীরে তপোবন মাঝে, 
সুরভি মধ্যাহ্ছকানে) ঘন্দল তরুমূলে) 

দ্সি্ধ দ্ধী সমীরণ ঝুরু ঝুরু অণুক্ষণ 

বহিলে, কোকিল। স্বখে, ঘন পত্রমাঝে থেকে, 

ছাড়িলে পীযুষকণ, বন-স্থলী মাঝে-_ 
উথলিলে সুধা উৎস! মহীরুহ রাজে 

৬৫ 

কানন-বল্লরী, 

কোমল'কুসুম সাজে মৃছু সমীরণে, 

ছুলিলে মূছুল ধীরে দিব্য কুশাসন'পরে 

বনিয়। অগাধ সুখে কল্পনার চিত্র লিখে; 

গভীর নিবিষ্ট মনে বিজন কানন স্থানে 

সে বৃদ্ধ বাল্লীকি যবে পবিত্র জীবনে) 

সে যুগের কথা; পিতঃ ! আছে তব মনে? 
৬৬ 

দেখেছ কি তুমি, 

পর্ণকুটারের মাঝে জলস্ত অনল-_ 
গ্রচণ্ড তেজস্বী ব্যাসে? জীর্ণ তৃণামনে বসে, 

ডুবি উদ্বোধিনী ভাবে স্থরুচি করনার্ণবে)-- 

মধুর গম্ভীর সুরে গগন বিদীর্ণ কয়ে 
অনস্ত রতনগর্ত সাগর কল্পোল-- 

ভারত সঙ্গীত শ্রোতঃ পবিত্র নির্ঘমল, 

৬৭ 

ছুটাইতে ? পিতঃ ! 

দেখেছ কি তুমি সেই গ্রতিভা-জলধি,_ 
অবনগ্য আশ্রমচারী ফলপত্রলাহারী 



- আর্্যনলীত। 

, গস্তীর গৌতম মূত্তি? যারঅনশ্বর কীর্তি-- 
দর্শন মীমাংস। কাণ্ড অগীম অমিয় ভা). 

বাহার উচ্ছিষ্ট মি বলি অদ্যাবধি; 

ইউরোপ ভারতের ভক্ষিছে প্রসার্দী! 
৬৮ 

দেখেছ কি তুমি, 

গ্রচণ্ড তেজন্বী সেই মুনি মন্তুরাজে? 
অগাধ ধীপক্তি বলে; তরদ্ধাগতকে করতলে 

করেছিল'যেই জন) ব্যবহার বিচক্ষণ 

ধার সম হয় নাই, হবে ধে সে আশা নাই) 
তবু জীর্ণ পত্রাহার়ে বনক্ষেত্র মাঝে" 

গ্র্গীয় স্ুখেতে ছিল বন্ধলের সাধে ! 
৬৭ 

দেখেছ কি তুমি-- 

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি আর্য গুণনিধি ? 

পৃণ্যেরতেজেতে যারা) উজ্জল করিয়! ধরা-__ 

হ্বর্গ স্ুথ পরিহরি। হইয়। অরণ্যচারী 
মরুময় চরাচরে, কাটি কীত্ি পারাবারে, 

ব্রন্মেতে হয়েছে লয় তুচ্ছি দেবোপাধি ! 

দেখেছ কি সে সবারে শৈলেশ গুণ ধি? ্ , | 

দেখেছ কি অমি-- 
ভারতীয় ফাপিদাসে ? ভাব মুগ্ধ চিতে 

বসি নব মেঘাসনে। গশ্রম কুটারে, বনে; 

পর্বতে নির্ঝর কূলে, পল্পবিত তরুমুলে। 

শ্রচ্ছ সরোবর ধারে, প্রান্তরে তটিনী তীরে, 

মাঁলর হদয় যন্ত্রে গীত শুনিতে ? 

' গার্থিষ শ্রককৃতি কান্তি যতনে চিত্তে?” 
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৭১ 

কণের আশ্রমে_ 
ছুষাস্তের প্রেম মুগ্ধ! সরল! কামি শী; 

মাধবী গ্রদোষ কালে, কুগ্ক্ষেত্রে মালবালে, 
দিঞ্চিতে সলিলরাশি  নীলোতৎপল চক্ষে আসি, 
মৃহু গন্ধ বহ ভরে কুহ্থম পরাগ উড়ে 

প্রবেশে, অধীর! শকুস্তল। তপন্বিনী ! 

কোমল ফুৎকার দিয়া হ্য্যস্ত তখনি-- 
৭২ ্ 

সে যন্ত্রণা হ'তে 

অব্যাহতি দিয়াছিল$--সাক্ষী কালিদাস! 

দেখেছ সে কালিদাসে? ধাহার অক্ষয় যশে) 

নুদুর মাগরশীরে দীর্ঘ প্রতিধ্বনি করে, 

ইয়োরোপ পূর্ণ করি মোহিল স্প্রান্ত্পুরী, 
মোহিল ভাঁবুকচিত্ত পবিত্র আবাসন । 

আর্য্যাবর্ত রত্বগর্ভ তাতেই প্রকাশ! 
৭৩ 

এই কি সে শার্ধ্যাবর্ত পুণোর পবিত্র ক্ষেত্র শাস্তি নিকেতন? 

যার কাব্য কুঞ্বনে, কবীন্ত্র কোকিলগণে, 

ঢালিয়া অমৃত ধার] করিত কৃজন? 

এই কি সে আর্ম্যাবর্ত পুণের পবিত্র ক্ষেত্র শাস্তি নিকেতন? 
৭8 

এই কি ভারত ?যার ব্যাদ কালিদান আদি কবীশকুমার ? 
বিধিকর্তা মনু যার, কপিল; কণা আর 

গৌতমাদি তত্বদশী তনয় যাহার ? 
শৈশব শ্বভাব জ্ঞানে বেদ বার ধর্পান্ত্র জগতে গ্রচার? 

৭৫ 

-ষার কীরিধ্বজ পুত্র মহামুনি শাকাসিংহ অপার গুণধি। 



৯৮ আর্ব্যঙ্গীত। 

বাঁসনা-বিজয়ী বীব, সাম্য অবতার ধীর, 

সত্যের মরল পথ প্রদর্শক বুধি, 

দয়ার সাগর ধিনি মায়ার মোহিী মুক্ত জ্ঞানের জলধি! . 

৭৬ 

রাঘব, যাদব আর কৌরব, পাণব, যথ| পালিত প্রকৃতি, 

ভীন্ম ধনগ্জয় আর ভীম কর্ণ আদি যার 
বাহুবল; অনুগত সমুদয় ক্ষিতি। 

সমস্ত সংসার যার শতমুখে একবাক্যে গায়িত সুখ্যাতি? 

৭৭ 

যে জাতির ধনাগার ছিল রত্বাকর, ক্ষেত্রে সুবর্ণ ফলিত! 

ধনে) মানে, গুণে জ্ঞানে, সহায় বান্ধবজনে, 

পরিপূর্ণ। পুরী, পৃথ্থী ছিল পদ্ানত ! 
আপনি ত্রিকালদর্শা মহাকায় ! তুমি যার আশ্রয় সতত ? 

৭৮ 

এই কি সে জাতি, অহো। ! এই কি সে দেশ ?কি সে করিব প্রত্যয়? 
নিদর্শন দেখাবার কিবা! আছে বল আর? 

শেষ চিহ আছ মাত্র তুমি হিমালয়। 

তুমি ন! রহিলে পরে এই সেই দেশ কেব৷ করিত প্রতায়? 
৭৯ 

মহাকায়! তুমি মাত্র শেষ নিদর্শন, সব জান তুমি, পিতঃ! 

একদিন ধরাধামে, যে আধ্য জাত্তির নামে, 

শঙ্কায় সাগর হত কল্পোলে বিরত) 

বাষু না বহি বেগে, ভয়েতে ভূধর শৃঙ্গ হইত প্রণত? 
৮০ 

সেই জগত পুর্জিত আর্ধ্য জাতি, আধ্য দেশ, আজ কেন এত হীন? 

কোন মহ্থাপাপে হায় ! পড়িয়া পরের পায় 

লুঠাই আমরা হয়ে আশ্রয় বিহীন? 
সেই বংশধর মোর যার তাঁর পদাঘাতে হইতেছি ক্ষীণ | 
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৮১ 

কি কারণে এত হীন হ'ল আর্য জাতি, মোরে বল মহাকায়? 

বিজয় পতাকা যার. অতিক্রমি পারাঁবার__ 

উড়িত) মে জাতি আজ উদরের দায় 

মুষ্টিমেয় অন্নাভাবে যার তার পদতলে দাঁসত্বে বিকায় ? 

৮২ 

অহে1 তাত মহাকাঁয়! অজেয় অক্ষয় তুমি ত্রিকালজ্ঞ ধীর। 

জ্ঞাত আছ সবিশেষ, কহিয়৷ নিব'র ক্লেশ। 

আরধ্যজাতি ছুর্দশাব কাবণ গভীর) 

বল বিবরিয়া, গ্রভে! ! শুনিতে বৃত্তান্ত চিত্ত হয়েছে অস্থির ! 

৮৩ 

শিহরিল বিশ্ব, স্তত্তিত গরাকৃতি, --গভীর তন্ময় মগ্ন চরাচর । 

অগ্মি) বাঘুঃ জল, আকাশ জলধি)__- মুহুর্তে নিস্তব্ধ নিষ্ষিয় অনড়! 

৮৪ 

সহস| গন্ভীরে গর্জিল জীমৃত ! গর্জিল অশনি উগারি বিদ্যুত 
হিমাদ্রির বক্ষ হইয়া বিদীর্ণ বাহিরিল এক পুরুষ অদ্ভুত ! 
রর ৮৫ 

বিবাট গম্ভীর স্বচ্ছ শ্বেত কান্তি বিশাল গগন কিরিটী কুশল, 
উত্ত শেখরে আীন স্তন জ্যোতির্কিমপ্ডিত নয়ন যুগল ! 

৮৬ 

জবশ্ন্ত তপন নিত, কিন্ত স্নিপ্ধ ! গ্রসন্ন প্রগাঢ় চিস্তাবিজড়িত। 

তেজবিস্ফরিত বদন মণ্ডলে অপাব গান্তীর্ধ্য মহিমা মগ্ডিত ! 
ও ৮৭ 

উঞ্জান বঠিপ কালিন্দী, জাহধী, ধহিল মলয় সুরভি নিশ্বীস 

বীর নগগীতে পুরিল ভুবন, মহামাগরেতে হল জলোচ্ছাস ! 
৮৮ 

মধুর অন্ব:র সঙ্গল জলদ, মধুর গন্ভীরে গর্ভিল সঘনে। 
ছাড়।। স্বঘূ; খ শ্দীর্ঘ নিশ্ব'দ, কহিল! মহাদ্রি গম্ভীর বচনে, 
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৮৯ | 

"কে তুনি রে! আজ করি আর্ধা নাম, বইদিন পয়ে জাগাষ্টলি মোরে ? 
কে তুমি রে আজ পীঘুষের ধারা ঢালিলি এ দগ্ধ শ্রবণবিবরে ? 

৭০ 

বদন হ'তে মহাশোক ছুঃখে ছিছু ঘোরতর মোহ নিদ্রাগত। 

শুনি নাই সুধামাথা আর্ধ্যনাম! আজ কে নাশিলি মুঙ্ছা আচস্থিত? 
৯১ 

করি আধ্যনাম নৃতন জীবন, কেন দিলি ওরে ভারত বসল? 

মোহ পরবশে ছুঃখ ভূলেছিনু, আবার কি জন্য জালিলি অনল? 

৯২ 

আবার কি জন্ শৃন্ত হৃদিক্ষেত্রে_ স্থৃতি মরীচিকা করিলি স্থজন ? 

“আর্য” “আর্ধ্যাবর্ত” ইতিবৃত্ত সব এ দগ্ধ জীবনে জলন্ত দহন ! 

৯৩ 

'পুত্র রে 1 পাষাণ গ্রাণেতে সকলি সে তাই, আজো আছি রে জীবিত। 

যে দারুণ ছুঃখ জাগিছে রে মর্সে, যেশোক সাগরে আছি নিমজ্জিত; 

৯৪ 

মৃত্যু হয় যদি তবেই নিষ্কৃতি, কিন্ত বিধি ভাঁগো তাহা লিখে নাই) 

ভারতের বক্ষে বসিরা নীববে, ভাবত ছুর্গতি দেখিতেছি তাই ! 

৭৫ 

গু বে । যে সব জিজ্ঞাসিলে তৃমি। সমস্ত দেখিছি স্থষ্টি আদি হৈতে। 

আর্য ইতিবৃন্ত জানি সবিশেষ। অপীম সে কথ! কি কব বাকোতে? 

৯৬ 

আদিকাল চৈতে সমস্ত মেদিনী, দেখিতেছ্ছি বস জলন্ত দৃষ্টিতে ! 

কত যে দেখেছি বিচিত্র ঘটনা) কি কহিব তাহা! গ্রকাশি বাক্যেতে ? 

৯৭ 

কত রাঁজ।, কত রাজা, কত দেশ, উন্নত আনত হইল সংসারে, 

কঙ জাতি জন্মি উঠিল পড়িল, খিলাইল পুনঃ সময় সাগরে ! 
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.. ৯৮ 

দেবতার রাজ্য আর্ধযাবর্ত দেশ, দেবজ্পাতি আর্ধজাতি অবনীতে, 

বহুযুগ আছে, বহুযুগ রবে, আর্ধানাম ধ্বংস হবে না কালেতে। 

৯৯ 

উন্নতির কথ কি কহিব পুত্র? মানবের যাহা চিন্তার অনীত) 

বিবেক ষথায় পারে না গৌছিতে, চিন্তাশক্তি যথা হয় প্রতিহত, 
১০০ 

এত দূর উর্ধে উঠি আরধ্যজাতি) পড়েছে ভীষণ নরক ছুত্তরে 
এমন মহাত্মা নাই কিরে কেহ পুনর্ধাঁর বংশ উদ্ধারিতে পারে? 

১০১ 

অসম্ভব নহে উদ্ধারেব কথা৷ পড়িয়া উঠিতে দেখিছি নয়নে, 

পতন উখান স্বাভাবিক ধর্ম, চেষ্ট। উদ্দীপন! থাকে যদি মনে ! 

১০২ | রর 

ভীর্ণসংস্কাঁর চেষ্টা কব! বৃথা, হিতে বিপরীত হইবে তাহাতে, 

ভগ্নগৃহে ৰাঁস অবৈধ সতত, কি জানি কখন ভেঙ্গে পড়ে মাথে! 

১০৩ 

পড়িবে পড়িবে আশঙ্কা করিয়া, সশঙ্কিত ভাবে রবে কতদিন? 

যা হয় হইবে) জীর্ণ অক্টরালিক চূর্ণ ই বিধেয় ! বুঝিয়া প্রবীণ,-_ 

১০৪ 

অতি সাবধানে হও অগ্রদর ! দেখিতেছি শুভ ভবিষা দৃষ্টিতে । 

অদৃষ্ট সাগর মথ দেখি যত্বে, সঞ্জীবনী স্থৃধ! উঠিবে তাহাতে ! 

১০৫ 

সঙ্গেতে যদ্যপি উঠে হপাহছল পোড়ায় যা আছে সংসাব সম্বল? 

পুড়ক; পুড়িয়! হ'ক ভন্ম শেষ! এহেন সংসারে কিবা আছে ফল? 

৬১০৬ 

অতএব অতি সাবধান হয়ে? সমুদাঁয় গ্ন করি এককালে ! 

অভিনব ভাবে গঠ পুনর্বাঁর কর নব স্ষ্টি যা থাকে কপালে! 
23, ৫1৫ 
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১০৭ 

জিতাঞ্জিত বলি বৃথা কর গোল, ত্রিদশ বিজয় কে করিতে পারে? 

আজো যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট) তাহাই নাহিক জন্তের ভাগারে! 
১০৮ ৃ 

উত্তরেতে আমি দুর্জয় রক্ষক, পূর্ব দক্ষিণেতে সাগর আপনি; 

পশ্চিমেতে পিছু? সিন্ধু অবিশ্বাসী ? কার কথা? আমি ও কথা ন! গুনি। 

১৩৯ 

গৃহেই তোমর| অবিশ্বাসী সব! নিজে দোষী, বৃথা দোষছ অন্তেরে। 

দোষ সিন্ধু নদে, যুনাঁনী তক্করে, দোষহ নিরীহ দক্ষিণ সাগরে ! 
১১০ | 

গৃহবিবাদেতে অস্তঃসাঁব শুন্য জীর্ণ, তগ্র, প্রপীড়িত আর্ধাজাতি 

্ব্রষ্ট হয়ে পড়েছে নরকে, আপন আপনি করেছে হুর্গতি ! 

১১১ 

নান! কারণেতে আর্ধা অধঃপাত ঘটেছে) সে সব কি কৰ বিশেষ? 

রাজস্থয় যঞ্জ আর্ধ্য অধ:পাত অন্যতর হেতু, কহিন্থ বিশেষ! 

১১২ 

সে দিন রাজেন্দ্র রাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠির, বসি পর্থী সিংহাসনে 
একছত্রে মসাগর। ম্ুশামিয়।) করি রাজশুয় ভারত প্রাঙ্গনে, 

১১৩ 

অপূর্ন্ন, অ্রুত, অদ্ভুত, উত্সব দেখায়ে সংসারে করিল মোহিত। 

সর্বনাশ হ'ল সেই মহাযগ্ডে, অমৃতে গরল হইল উদ্ভূত] 

১১৪ 

গৃহবিবাদেব হ্ত্র সেই হৈ'তে, সেই ট্হতে আত্মঘাতী মর্ধ্যজাতি ! 

সেই হৈ"তে ছিন্ন জাতীয় বন্ধন, সেই হৈ'তে ক্রমে হীন আর্যাজাতি, 

১১৫ 

সেই যে অনল জলেছে গৃহেতে যুগাস্তেও তাহ! হল না! নির্বাণ! 

তেজ নাই তবু গ্রধৃমিত বহ্ছি)-- আস্তে অস্তে আজো আছে বিদ্যমান ! 



দ্রৌপদী নিগ্রহ। ২৩ 

১১৬ 

থাক যদি কেহ স্বদেশ বসল, প্রতিজ্ঞা কুশলী দু চিত্তনেতা, 

গৃহের অনল পার নিবাইতে, পাঁর লাধিবারে জাতীয় একতা! , 

১১৭ 

আত্মঘাতী দঝে পার বুধাইতে, পার দেখাইতে শ্বর্ের সোপান, 
করনাস্সাধ্য হইবে তাহলে পুনর্ধার হবে জাতীয় উত্থান !” 

১১৮ 

এতেক কহিয়! নীরব মহাব্রি। ভারত-সস্তান.করি যোড় কর-_ 

কহিল সাগ্রহে “অহে! মহাকাক়)-- পিতঃ ! যা কহিলে সব শ্রেয়স্কর ! 
১১৯ 

কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধি অজ্ঞ জীব আমি, হে মহাপ্রি প্রাজ জ্ঞানের আধার ! 

তোমার গভীর সার গর্ভ বাকা, সমস্ত বুঝিতে সাধ্য কি আমার? 

১২০ 

তাহাতেই পুনঃ জিজ্ঞানি দাগ্রহে, পিতঃ! গ্রগলভতা ক্ষম নিজগুণেঃ 
রাজনুয়ে কেন হুল সর্বনাশ? আত্মভেদ্ তাহে হ'লকিকারণে? 

১২১ 

এক ছত্রাধীন হ'লযাহে পৃথী, হেন রাজনুয় মহা যজ্ঞ হতে 
কিরূপে আধ্যের হ'ল অধোগতি? বিস্তারিয়! গ্রভে! ! কহ অজ্ঞস্থতে। 

১২২ ও 

কহ প্রভে। ! সেই সর্বনাশকর, গৃহবিবাদের স্থত্র কাহ। হৈতে? 

কোন আত্মঘাতী কুলাঙ্গার (দই দারুণ বৈরত। করিল অগ্রেতে ?* 

১২৩ 

মধুর গম্ভীর জলদ নির্ধোষে, কহিলা মহাত্রি, "ভারত সন্তান ! 
আধ্য অধঃপাত ইতিবৃও অতি ভীষণ, অদ্ভুত, বিস্তৃত আখ্যান! 

১২৪ 

কৌতুহলী তুমি হয়েছ নিতান্ত, বলি তাই, তবে গুন সবিশেষ) 
"দ্রৌপদী নিগ্রহ" জলন্ত কাহিনী, ভারত অবৃষ্টে আক্ষেপের শেষ। 
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১২৫ 

কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ যাঁর ফলে, যার ফলে হ'ল মহারক্পাত, 

«যার ফলে হুল কুরুকুলধ্বংশ; আধ্যবংশে হ'ল মহাবজ্রাঘাত! 

ৃ ১২৬ 

বহু মহাবীর ধ্বংস হ'ল যাহে। বছধনজন হুইল বিনাশ, 

নির্বাধ্য হইল আার্্যজাতি যাহে, হল কলঙ্কিত আর্ধ্য ইতিহাস! 
১৭ | | 

সেই শোকাবহ ঘটনাঁর মূল বলি সবিষ্তারে শুন রে কুমার। 

গুনিলে মে কথা হবে ভারতের মৃতকল্প দেহে জীবনী সঞ্চার! 

ইতি প্রথম সর্গ। 



রণ 

দ্বিতীয় সর্গ। 

১ 

দেখি পাওবের অতুল সমৃদ্ধি, অদ্ভুত কৃতিত্ব, নির্দল সুখ্যাতি, 
নির্মল আনন্দপূর্ণ শ্বচ্ছচিত্ত, হিতত্রতে রত সমস্ত প্রকৃতি, 

২ 

সমন্ত পৃথিবী বণীভূত, দ্বারে সমস্ত পার্থিব আশ্রিত সতত, 
দুর্জয় মহিম। মহাঁবাহুবলে মেদিনী আপনি পদ অবনত ! 

৩ 

মনস্তাঁপদ্বগ্ধ বিষাঁদবিবর্ণ, ঘনদীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে দুর্য্যোধন, 
পাপ চিস্তি হ'ল বুদ্ধি কলুষিত, হৃদয় হইল প্রমণ্ত ভীষণ। 

৪ 

দেখি ভাবাস্তর ডাকিল শকুনি, আঁবা'র ডাকিল) নাহিক উত্তর! 
পুনমুক্ত শ্বরে ডাকিল শকুনি, “ছুর্য্যোধন ! আজ এত ভাবাস্তর 

৫ 

দেখিতেছি কেন? কেন এত ম্লান? কেন ঘনঘন ছাড় দীর্ঘশ্বাস ? 
কেন বাকাহীন অবসন্ন চিত্ত? কেন হেন, বল করিয়! প্রকাশ!” 

৬ 

ভাঙ্গিল চিন্তার চমক তখন, ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস কহিল কৌরব, 
“হে মাতুল ! কিবা দিজ্ঞপিছ মোরে 1? দেখি পাও্বের অতুল বৈভব, 

৭ 

দীপ্তিমতী রাজলক্্মী, কীন্তি, যশঃ, দুর্জয় বীরত্ব, মহাবাহছুবলে 

পদ্দানত পৃথী, আশ্রিত দ্বারেতে পৃথিবীর যত রাজন্ত সকলে। 
৮ 

সত্যযুগে বজ্রগাণি দেবরাজ, রাজস্য় যজ্ঞ করিল স্বর্গেতে। 
দ্বাপরের শেষে রাজ। যুধিত্ির করিল যে যজ্ঞ অদ্ভূত ত1 হতে ! 

৪ 



আম্যসঙ্গীত। 

টি 

দেখিয়! এ মব মনন্তাপে আমি, বজানলদগ্ধ পাদপের প্রায় 

দগ্ধ হইতেছি! এ দাকুণ ছুঃখ মূনই জাঁগিছে--কহিব কাহায়? 
১৩ 

হে মাতৃগ দেখ দেখি মনে ভাবি, যখন শ্রীকৃষ্ণ বধে শিশুপালে, 

পাও্বের ভয়ে ভীত রাঁজগণঃ নীরবে বণিয়। দেখিল সকলে! 
১১ 

গাব শাসনে অবনতশির সকলে, সহায় কে হইবে তার? 
অবাধে অন্তাঁয় করিল যাদব, নিস্তন্ধে বনিয়। দেখিল সংসার ! 

১২. 

পৃথিবীর মাঝে হেন কেহ নাই, গাণ্ডব সমক্ষে উচ্চ করে শির! 
পাওবের ৰলে বলিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ করিল কেমন অন্তায় গভীর ? 

১৩ 

হে মাতুল ! আমি জেনেছি নিশ্চয়, শ্রেষ্ঠ দৈব বল, পুরুষার্থ বৃ! ! 

পুরুষাবলব্বী কৌরবে জিনিয়া পাব ত হলে তুলে কতু মাথা? 
১৪ 

হে মাতুল | দেখ দেখি কি বিচিত্র? পৃথিবীর যত নরপতিগণ, 
বৈশ্ঠবৎ পার্থে করি উপাসনা, দিল রাশি রাশি স্বর্ণ রত্ব ধন? 

১৫ 

সহে কি এ সব হুর্য্যোধন প্রাণে? ধিক আম] সবে! ধিক এ জীবনে? 

ধিক্ কুরুবংশে ! বৃথ। ক্ষত্র নাম ধরি পুনর্ধার যেতেছি ভবনে! 

১৬ টু 

হে মাতুল! আমি যাব ন! গৃহেতে। রব ন] সংসারে, রাখিৰ না প্রাণ) 

জলে কি অনলে প্রবেশিব, কিবা গরল সেবিব, পু পরিত্রাণ ! 

১৭ 

এমন পুরুষ আছে কে সংসারে, শক্রুর সমৃদ্ধি দেখে সম করে? 

পাগুকের বৃদ্ধি দেখেও যে গৃহে ফিরিতেছি ইথে ধিক্ কৌরবেরে। 
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১৮ 

আমি কি পুরুষ? পুরুষ হইল, ক্ষত্র হয়ে কেন পুরুষার্থহীন ? 

রমণীর মত সপত্বী-সৌভাগা সহ করি কেন হইব মলিন? 
্ ১৯ 

আমি কি রমণী? রমণী হইলে, পুরুষ আকাঁবে কেন বিড়দ্বিত ? 

বৃথা কেন তবে ধৃতরাষ্টপুত্র ছুর্যোৌধন নামে হই অভিহিত ? 

২০ | 

তবে নপুংসক ? তাহাঁও ত নই, নপুংসক হলে বৃথা কেন তবে, 
পুরুষাতিমানে হয়ে অভিমানী, পুড়ি মনস্তাপে দেখিয়া পাগুবে? 

২১ 

কিছু নই, আমি অতি অপদার্ণ! অপদার্থ জনে বাচিয়া কি ফল? 
হে মাতুল! আমি এই সে কারণে, স্থির করিয়াছি মরণি মঙ্গল! 

২২ 

পাণ্ডবের মত জীবন্ত সমৃদ্ধি, দীপ্তিমতী রাঁজলক্ষ্মী আহরণে 

নাই শক্তি, নাই বাহুবল মোর, নাহিক সহায় বান্ধব ভূবনে ! 
৩ 

হে গান্ধারপতি ! সংসারের মধ্যে দৈব বল সর্ধ বলের প্রধান, 

দৈবের প্রসাঁদে হেয় পাওবেরা পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ ভাগাবান ! 

৪ 

ইন্চি পূর্বে আমি নাঁশিতে পাঁগবে, কবেচিম্ক কত চক্রাস্ত বিস্তার, 

'দৈবের গ্রসাঁদে অনায়াসে ভাবা সে সকল হতে হইল উদ্ধার! 

৫ 

জলমধা হৈতে নলিন যেরূপ ভেদি পক্করাশি শৈবাল নিকব, 
মাগ! তুলি উঠি হয়ে প্র্ষটিত গন্দে আমোদিত করে সবোবর, 

২৬ 

অথবা যেরূপ নীলাগ্বর পটে ভেদী মেঘমাল] হয়ে চন্্রোদয়) 
সহসা নির্শাল হৃধারশ্মি পাতে আলোকিত করে পৃথথী সমুদয়, 
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২৭ 

তদ্ধূপ আমার হূর্ভেদা চক্রান্ত ভেদি দৈব বলে কৃত্তীর কুমার । 

সহসা! পৃ্থীতে হইয়! উদয় চমকিত কৈল মনুষ্য সংসার !. 
২৮ 

হে মাতুল ! আমি জেনেছি নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ দৈব বল পুরুযার্থ বৃখা ! 
পুরুষাবলম্বী কৌরবে জিনিয়া পাব তা হলে তুলে কভু মাথা? 

৯ 

হে মাতুল ! সেই পাঁওবের সভা) শক্রদের সেই তীব্র উপহাস, 
মরমে মরমে নিষিদ্ধ হইয়া করেছে আমায় জীবনে হতাশ ! 

৩০ 

যন্ত্রণার শত বজানল হদে জলিছে সর্বদ1, যে যাঁতন| তাঁর !-- 

মর়ণে অনুজ্ঞা কর হে দৌবল, হস্তিনায় আমি যাব নাক আর!” 

৩১ 

জলাশয়ে যথ। লোষ্ট নিক্ষেপিয়া, জল পরিমাণ বুঝে বিজ্ঞ রন, 
তজ্রপ শকুনি কহি ন্তায় বাক্য অগ্রেতে বুঝিল ধার্তরাষ্ট্র-মম। 

৩২ 

শকুনি কহিল “দুর্য্যোধন ! তুমি পাণ্ডবের হিংসা কর না ক আর, 

ভাগ্যবলে তারা লেছে সমৃদ্ধি, জিনেছে অবাধে মনুষ্য নংসার ! 

৩৩ 

দেখ বাপু, পূর্বে কবাঁর তুমি। বিবিধ উপায়ে নাশিতে পাণ্বে 

করেছিলে চেষ্টা? কিন্তু ভাগ্য গুণে বারম্বার মুক্তি লতিয়াছে সবে। 

৩৪ 

দর্ষ্যোধন ! তাঁরা সৌভাগ্য গ্রসাঁদে, ভার্ধান্ধপে পাইয়াছে প্রৌপদীরে, 

পুত্রগণ সহ সহায় দ্রপদে_ পেয়েছে, পেয়েছে বান্ধব কষ্েরে ! 

৩৫ 

পৈত্রিক রাজ্যাংশ পাইয়া প্রতাঁপে বর্ধিত করেছে তাহাই আবার. 

তাহ। দেখি তব হুঃখ কি কারণ?; অকারণ ছুঃখ হতেছে তোমার ! 
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৩৩ 

সহাবীর্ধ্যবস্ত অর্জুন ধীমান হুতাশনে তুষ্ট করিয়া! আপনি,-_ 

বিজয় গাঁতীব, অক্ষয় তৃণীর) দিব্য যুদ্ধ-অস্ত্র লাভিয়া ফাল্তনী 
৩৭ 

তাহাতে জিনিল পৃথী অবহেলে, অগ্নিতে নিস্তারি ময় দানবেরে! 

নির্াইল সভ। বুদ্ধি মৌহকরী, তাহ! দেখি দুঃখ কর না অস্তরে ! 
৩৮ 

সাহায্যের কথ। কহিলে যে তুমি-- সে কথা যথার্থ নহে কদাচিৎ। 

ভ্রাতৃগণ ভব প্রিয় বাধ্য অতি-- মহারথী তীল্ম তোমার সুহৃত। 

৩৯ 

প্রো, অশ্বখামা) কর্ণ মহাবল) বীর ককপাচার্যয, আর সৌমদত্তি। 

আমি নিজে, মম সহোঁদরগণ, সকলেই তব চির অনুবর্থী ! 

৪০ 

এই সব বীরে করিয়! সহায়, তুমিও পৃথিবী কর পরাজয়, 
তোমারো! দ্বারেতে আসি রাজগণ হ'ক অবনতঃ'গা'ক তব জয়!” 

৪8১ 

মনস্তাপ দগ্ধ ধৃতরাষ্রপুত্র কহিল, "হে পুজ্য মাতুল স্ত্ধীর। 
আজ্র। যদি কর জিনি পাওবেরে সহায় করিয়া তোনা সবা বীর ! 

৪২ . 

পাওবের দ্বারে বন্দী পৃথ্থীদেবী, পাঁওব জিনিলে হইব সফল, 

পাব সেই দীপ্তিমতী রাজলক্মী,_ সভা) সৌধরাদি, রত্বাদি সকল!» 

৪৩. 

শকুনি কহিল "রাজপুত্র! তুমি পাণ্ডব জিনিতে কর না সাহস, 

অসামান্ত বীর পাও্ব, তাহাতে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ তাহাদের বশ! 

৪8৪8 

মহাধমূর্ধারী জ্রপদ আপনি, ক্রপদের বীর্য্যবস্ত পুত্রগণ, 

মহাবাহু পঞ্চ পাগুবের সহ শ্রীকৃষ্ণ মিলিয়৷ করে যদ্দি রগ)--. 
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৪৫ 

দেবেরে। নিস্তার নাহিক তা হলে! মানবের কথা কিকহিব আল? 

মহাবাহু ভীম ধনঞ্জয়ে একা সংগ্রামে বিমুখ করে সাধ্য কার ? 
৪৬ 

তবে যুবিটঠিরে কহিতে বিজয়, আছে সছৃপায় শুন ছূর্ষ্যোধন, 
ন1 হইবে তাহে অক্ত্রের সংগ্রাম) নরয়ক্তপাতে অনর্থ ঘটন।-- 

৭২১,৪1৮ 

অথচ হইবে সফল উদ্দেশ্ত, বধিব মীমেরে ম্পর্শিব না জল, 

গহনে না গিয়া গৃহে বসি, বাপু! ধরি শার্দ,ল করিয়া কৌশল । 
৪৮ 

কিবা মায়া! সভা দেখিলে বা, বাপু? কতমায়! জানে মাতুল তোমাব) 

কত বুদ্ধি ধরে গান্ধার রাজন, দেখো হর্যযোধন--দ্েেখাব এবার ! 

৪৯ 

পাঁওবের জন্য কতই চক্রান্ত) কবেছিলে, ৰাপু ! হয়েছ বিফল, 

আজকে তোমার মাতুল যা বলে, দেখ দেখি ভাবি কেমন কৌশল ? 
৫০ 

দৃত:'অনভিজ্ঞ রাজ যুধিষ্ঠির, অথচ ক্রীড়ায় অনুরাগ ভারি, 

ক্রীড়াতরে তাঁরে করিয়া আহ্বান আন সমাদরে হন্তিন] নগরী ! 

৫১ 

দাতে সিদ্ধ বিদ্যা আমার, সংসারে) কে না তাহা জানে? আমার সঙ্গেতে 

অন্ক্রীড়। কষে কে আছে এমন জ্রীড়াদক্ষবীর ত্রেলোঁক্য মাঝেতে ? 

৫২ 

আহত হইলে ফিবিবে না সেই, অবশ্ঠ খেলিবে অক্ষ মোর সাথে, 

থেলিলে অবশ্য হইব বিজয়ী, সর্বস্ব হারায়ে লইব পণেতে ! 

৫৩ 

রাজ্য) ধন, জন, রড় সভা! আদি। জিনিয়া তোমারে দিব ছুর্য্যোধন, 

মন্ত্রে মুগ্ধ করি ধরিব তূজঙ্গে, ভেবে দেখ দেখি এফুক্তি কেমন? 



জ্ৌপদী নিগনহ। ৩১ 

৫8 

মম এই কথ! কহ কুরুরাজে, আজ্ঞা যদ্দি তিনি করেন থেলিতে, 

খেলিব তা হলে সাধিব উদ্দেশ! পাণ্ডবে জিনিয়া দিব তব হাতে 1” 
ৃ ৫৫ 

অতি হর্ষে অতি সাগ্রহে তখন, কহে ছূর্য্যোধন শকুনির প্রতি-_ 
“হে জুবিজ্ঞ. ধীর-_বুদ্ধির জলধি, পরম কৌশলী গান্ধারের পতি! 

৫৬ 

আমাদের তুমি ভরসার স্থল_- তুমিই এ কথা কহ কুরুরাঁজে, 
তোমার বচন গুনিবেন তিনি, আম হৈতে ইহা বল। না হইবে !” 

ইতি দ্বিতীয় সর্গ। 



তৃতীয় দর্গ। 

১ 

বিপুল বৈভব পরিপূর্ণ, অতি মুন্বর দর্শন হস্তিন! নগর, 

তিন দিক উচ্চ পর্বত ক্রিনিয়। ছুর্লজ্ঘা গ্রাকারে বেষ্টিত ছুন্দর। 

২ 

এক দিকে রঙ্গে নির্মল তরঙ্গে পুণ্য প্রবাহিনী গঙ্গ। গ্রবাহিত। 

কৌরবের পুরী শৌভে তীরোপরি।__ অদ্ভুত বিশাল, দগত-বিখ্যাত। 

৩ 

দ্শক্রোশব্যাপী পুরী মনোরম) গজ বাঁজীঃরথ মানব সংঘাতে 

সদ! কম্পমান মহা কল্লোলিত, সে অদ্ভূত ভাব কে পারে বর্ণিতে ? 

৪ 

নবম চত্বরে বিভক্ত সে পুরী, প্রত্যেক চত্বর পরিথ প্রাকারে 

দূঢ়তরবূপে বেষ্টিত, প্রত্যেকে নবদ্ধার, নবসেতু চক্রাকারে 
৫ 

শোভে সমহুত্রে অপুর্বব কৌশলে, গ্রাতিবার সেতু অতি সুরক্ষিত; 

শন্ত্রপাণি শত শত দ্বারপাল দিকপাল সম রক্ষিছে সতত! 

৬ 

গ্রত্যেক চত্বরে অসংখ্য প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, বাপী মনোহর, 

বিবিধ ব্যভার্য্য দ্রব্যজাতপূর্ণ, বিগ্ণী সকল শোভিছে স্বন্দর! 

লি 

প্রথম চত্বরে কুরুসৈগ্ভাবাস, লক্ষ লক্ষ সেন! নিবদিছে তথা, 

শমিত সাহস) পরাক্রমে সব গ্রমত্ত কেশরী যুদ্ধে মহারথ! ! 

রি ৃ 

ভিভীয় চত্বরে হততী অশ্বীবাঁস, লক্ষ লক্ষ হত ভুাফীখোতন 
বন্গে সুরক্ষিত হুপালিত লব সমরে.অঈল বীর বিনোদন । 



ড্রোপদী নিগ্রহ। : ৩৬. 
বি 

তৃতীয় চত্বরে শোঁভে রথাবাস, লক্ষ লক্ষ রথ বিচিত্র ঘর্শন, 

বিচিত্র শিল্পেতে পরিপূর্ণ, নানা চিত্র স্থশোভিত নয়নরঞজন! 
১৩ 

হৈমর্বধব্জ শোতে প্রতি চূড়ে, প্রতি কক্ষদেশে রক্কবিমপ্ডিত 
বীরাসন, আত্মরক্ষার কারণে 'শোভে গুপ্ত কক্ষ অনন্ভলক্ষিত। 

১১ 

চতুর্থ চত্বরে দিব্য অস্ত্রাগার, লক্ষ লক্ষ ধনু, তুগপূর্ণ বাণ; 
শেল, শুল) জাঠা। জাঠি) গণ) পাশ, ভোমর, প্উিশ, ভন্ন খরপাণ 1 

১২ 

তীক্ষধার ঘোর তরবার আর খড়া, চণ্, ভীম মুবল-_মুদ্গর, 
বিবিধ বিষাক্ত ছোরা, ছুরি, খুর, ' বৃহননল-_ক্ষুদ্রনল.ভয়ম্বর ! 

১৩ 

প্রক্ষেপনী, চক্র প্রত্ৃতি সদৃশ্ত সংখ্যাতীত অন্ত কিকহিব আর? 
সংখ্যাতীত গৃহ পরিপূর্ণ, নিত্য রক্ষিত যড্েতে দিব্য অন্ত্াগার ৃ 

১৪ 

পঞ্চম চত্বরে ভীম কারাগার, যুদ্ধধত প্রজাদ্রোহী বন্দিগণ, 
বিবসে এ স্থানে, কঠোর শাসনে কম্পিত এ পুরী, ভীষণ দর্শন ! 

১৫ 

ষষ্ঠ চত্বরেতে মহাবাহ ভীম্ম, বীর দ্রোথাচার্ধ্য, কগাচার্য্য ররথী, 
বিদুর প্রভৃতি প্রাজ্ঞ মন্ত্রীগণ, অতীব অন্ত্রমে করেন-বসতি, 

১৬ 

এই চত্বর়েতে বে, স্থৃতি, বিধি) 'পুরাণেতিহাদ, ধর্মরাঁজনীতি, 
মন--দেহ-_অর্থ--পদার্থবিজ্ঞান। গণিত, জ্যোতিষ, ভ্বত্তত্ব জমি; 

3৭ 

কাব্য, অরম্ধার, টা দর্শন, কৃষি ও বাণিজ্য, পি্ন শিক্ষালয়: 
চিকিৎস। ও সম্গ্দর। গ্রন্থ চিত্র-রঙ্গ--গৃহ সমুদয়। . 



৩৪ আর্ধ্যনঙ্গীত। 

১৮ 

চিত্রগারে শতশত মনোরম চিজাবলী) কিব! দেখিতে হন! 

চত্্র সুর্ধ্য মহাবংশের বিখ্যাত ঘটনা পুর্ণিত:দৃশ্ত মনোহর, 
১৯ 

ভ্ীবন্ততাবেতে রয়েছে চিত্রিত । বিচিত্র ব্যাপার! আর্ধ্য ইতিহাস 

চিত্রে প্রভাদিত ! আহা মরি মরি! রঙে পুরাবৃত্ত করেছে গ্রকাশ! 

২৩ 

শুশ্রা। আলয়ে, দীন অন্ধাতুর, স্থবির--বধির-_মুক--অনহীয়, 
সবখে নিবসিছে ; ধন্য ধৃতরাষ্্র! নিজে অন্ধ) তবু অনাথ আশ্রয়! 

১ 

সপ্তম চত্বরে ধর্মীধিকরণ, অর্থাগার রত্রাগার সারি সারি 

শে[ভিছে সুন্দরঃ তাহাতে বসিয়া করে রাজকর্ধম যত কর্মচারী! 

২২ | 

ধীর ধর্ম মাত! বিচাবকদল, সঠ/নিষ্ঠ চিত্তে বসি ধর্ধাসনে, 

সাম্য-ন্যায় হৃশ্মাদৃষ্িতে দেখিয়া) স্বত্ব দণডবিধি করে সাবধানে! 

২৩ 

কঠিন জটিণ গুরুতর হৈলে, সম্রাট আপনি করেন বিচার। 

সুবিত্ুদ্ধ আর্ধ্য ধর্ম রাজনীতি, পক্ষপাতশুন্ত অতি চমৎকার ! 

২৪ 

অতি চমতকার অষ্টম চত্বর, উচ্চ হশ্খ্যরাজি শোভে সারি সাবি) 

হামল ম্ুনর সুদীর্ঘ প্রান্তর, প্রান্ত -বর্ধিতবস্র আহা মরি ! 

২৫ 

নন্দন সমান গ্রমোদ উদ্যান নান।জাতি বৃক্ষ শোতে অনুপম, 

নান] পুষ্প ফলে নম্র শাখা! কুলে গায় কলকঠে নানা বিহঙ্গম! 

নিষুঞ্জ কুটারে কোকিল কুহরে। ভ্রমর ভ্রমন ছা বঙ্কার ! 

স্থর্ভি সমীরে সুগন্ধ বিতরে সৌরতে উলে নী | 



ভ্রোগদী নিগ্রহ। ৩৫ 

২৭ 

নান! পৈল বেদি-ক্ষুত্রক্রীড়। নদী, কিবা স্থানে স্থানে দিব্য সরোধর, 

কুমুদ কছলা'র ফুটে থরেখর রয়েছে তাহাতে অতি মনোহর! 
পু ২৮ 

অতি মনোঁছুর ধবল প্রন্তর-_ বর্ধিত সোপানরাজি শোতে তায়) 
স্বচ্ছ নীল জলে রবি রশ্মি খেলে, কমলে কমলে ভূঙ্গ রঙ্গে গায়। 

২৯ 

এই চত্বরেতে রাজপরিবার) রাজপুত্রগণ নিৰসিছে সুখে, 

ভোগ বিলাসেন্তে পরিপূর্ণ পুরী, বিমর্ষ লক্ষণ নাই কারো মুখে) 
৩০ 

অতি মনোহর রাজ অস্তঃপুর ! অগ্পর| জিনিয়! ললনার কুল-_ 

বিহরে এখানে, যেন ইন্্রবনে ফুটেছে অসংখ্য পারিজাত ফুল! 

৩৯ 

সুন্দরীর হাটে, স্থন্দরীর বাটে, সুন্দরীগণেতে খুলেছে বিপণী, 
বিবিধ বিলাসে মনের উল্লাসে সৌনারধ্য মাধুর্য করে বিকিকিনি! 

৩২ 

কেহ হাসে গায়, কেহ চলে যায়, কেহ ফিরে চায়, দাড়ায় থমকি) 

কেহ দরোবরে স্নান পূজা করে, কেহ বা সম্তরে, কেহ তীরে থাকি 

২৩৩ 

কহে মৃহ্ম্বরে,-“যেও নাক দুরে, মৃণালের ধারে তনু হবে ক্ষত! 

প্রিষ়্ স্থধাইলে বুঝাবে কি বলে? উঠ সথি! কুলে, সস্তরিবে কত? 

৩৪ 

কিশোরী--নবীনা-প্রৌঢ়া--গ্রবীপা__ বিবিধ ললন| নানা রঙ্গে ভাসে, 
কেহ অধ্যয়নে, কেহ বা লিখনে, কেহ বা প্রমত্ত বৌবন বিলাসে ? 

৩৫. 

কেহ গৃহকর্শে, কেহ কুলধর্ম্ে নিরতা, কেহ বা দেয় উপদেশ, 

কেহ তাহ ভট্ট কেহ অন্যমনে - অনন্য চিন্তায় চিন্তিত বিশেষ। 



৩৬ আর্ম্যসঙগীত। 

৬ 

নধীনে নবীনে, গ্রবীণে গ্রবীণে। বালিকা বালিক। সহিত মিবিত। 

রুরু অন্তঃপুরে কে কোথা কি করে; কে বর্ণিতে পারে? সে অতি অদ্ভুত। 

৩৭ 

শত শত বৃদ্ধাঃ শত শত বধূ, শত শত কুলনকামিনীর দল 

শত শত স্থী; পরিচারিকাঁদি, আশ্রিত, পালিত, অবলা সকল; 

৩৮ 

কে কোঁথা নিবসে কি কহিব তাহ? মহাবংশ কুরুবংশ অস্তঃপুরে, 

কি কোথা হ'তেছে। কে পায় সন্ধান? যাহার তুলন| নাই এ সংসারে ! ৰ 
৩৯ 

কাজ নাই আর অন্তঃপুরে থাকি, বাহিরিয়া ওই কর দরশন,_- 

অনতিদূরেতে কাঞ্চন কিরীটা- মহাসৌধ উর্দে স্পর্শিছে গগন। 
৪8৫ 

কৌরবের ত্র মন্ত্রণা আলয়, যত গৃঢ় মন্ স্থষট এ স্থানে, 
চল দেখি আন শুনি সতর্কেতে কি মন্ত্রণা হয় মন্ত্রণা ভবনে । 

৪১ 

চত্বল সহ কক্ষসমদ্থিত, কুরুমন্ত্রগুহ অপূর্ব দর্শন। 

অপূর্ব শিল্পিত রত্বাদি খচিত, দৃষ্টি মাত্রে চিত্ত হয় বিনোদন । 

৪২ 

সহ সহত্র রত্বময় দ্বার অলিন্দ সকল রবিরশ্মি পাতে 

জলে চক্মক্ ! হীরার কলস, (শৌভে শত শৃঙ্গে) কাঞ্চনের পাতে। 

৪৩ 

রতন খচিত পতাকা স্বুন্দর। রবি-গ্রতিবিদ্বে বিদ্যুৎ ঝলকে । 

গৃহের গ্রভায় উজলে চত্বর গৃহ নিক্নদেশে শোভে চতুর্দিকে) 

8৪ 

সঘন কোমল শ্যামল দুর্বায় মণ্ডিত মোহন সুদুর প্রান্তর! 

মাঝে মাঝে হম নিকুঞ্ত বিতাঁন স্ুস্বচ্ছ দিল মনোহর। 
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| ৪৫ 

এই মন্ত্রগুহ মধ্যে মনোরম সার্ধ এক শত হস্ত পরিমিত 
স্ববিস্ত ত এক কক্ষ অভ্যন্তরে রত্বাসনরাঙ্জি সুন্দর বিস্তুত। 

৪6৬ 

সর্বোচ্চ মহার্থ বদ্ধ বিমর্ডিত, বিজয় গৌরবি রাঁজসিংহাঁসনে 
স্থিরসৌম্য মূর্তি মহা প্রা্জ অন্ধ- ধৃতরাষ্্র উপবিষ্ট স্থির মনে। 

৪৭ 

সম্মুখ পার্থেতে পুত্র হুর্যযোধন, শকুনী, স্ুবাহ, কর্ণ আদি করে 
কূটবোদ্ধাগণ উপবিষ্ট) সত স্স্থির নীরব শব না বিশ্ রে 

৪৮ * 

সহসা সন্ত্রমে করি গাত্রোখান, কহিল স্ুম্বরে গান্ধারের পতি) 

“মহারাজ ! রাজপুত্র ছুর্য্যোধন মলিন, বিবর্ণ, কৃশ কান্তি, অতি-- 

৪৯ 

দীনভাবাপন্ন, চিন্তাচলচিত্ত | দেখি চিন্তান্বিত হয়েছি সকলে! 

জনাধিপ! ছূর্য্যোধন মনঃগীড়া শাস্তি সুবিধে, তাহ! না হইলে 
৫০ 

ংশের কেতন রাজপুত্র গ্রভো ! ত্যজিবেন প্রাণ নাহিক সংশয়, 

জনীধিপ ! আমি কহিন্থ নিশ্চিত, বিহিত বিধান করুন যা হয়!” 

৫১ 

শকুনির বাক্য শুনি ধৃতরাষ্বী সকাতরে পুত্রে কহিলা তখন, 

"কেন বৎস? কেন কাতর কি জন্য? কি জন্ত বিশুক্ষ কাস্তি_-ভগ্ন মন? 

৫২ 

শ্রোতব্য আমার হয় যদি তাহা) প্রকাশিয়া তবে কহ সবিশেষ) 

এমন অস্থখ কি হয়েছে পুত্র, হইতেছ ক্ষীণ? এমন কি ক্লেশ 

৫৩৬ 

হয়েছে মনেতে, মৃত্যু হবে যাহে? হেন গুরুতর ছুঃখের কারণ, 

চিত্তিম্না আমিত পীঁই না দেখিতে, কি অস্থথে কশ হও ছুর্য্যোধন? 
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৫৪ 

এই যে বিপুল প্রশ্বর্যা সমস্ত তোমারি, তোমার প্রি ভ্রাতৃগণ। 

খ্হদ সকগ অনুগত "মতি, সাম্রাজ্য তোমাতে হয়েছে অর্পণ । 

৫৫ 

ভোগ স্বখার্দির আছে কি অভাব? দেবের ছুরভি বসন তৃষণ, 

যথেষ্ট রয়েছে, যৃচ্ছা তোমার, অপ্ণর! জিনিয়া রাজ কন্যাগণ-_ 
৫৬ 

শুশ্বপাঁর তরে রয়েছে নিযুক্ত, বৈজয়ন্ত সম শয়ন মন্দিয়ে, 

রত্বপর্যযক্কেতে মহার্ঘ শধ্যায় শয়ন তোমার? নিত্য তব তরে 

৫৭ 

দেব উপাদেয় খাদা দ্রবা সব হতেছে প্রস্তত) ইঙ্গিতে তোমার 

সৃঙরি-স্থিতি-হয় হতে পারে ক্ষণে, তোমারে উপেক্ষে হেন সাধ্য কার? 

৫৮ | 

অন্ুখের কোন কারণ ত নাই, তবে কি নিগৃঢ় অস্থথ তোমার 

বল পুত্র ? তব শোকের কারণ স্ুসাধ্য হইলে হুবে প্রতিকার !” 

৫৯ 

পিতৃবাকো তবে কহে ছূর্য্যোধন, “ভোগ সথাভাৰে নহে মন ক্েঁশঃ 

কাপুরুষ আমি, এই মহাছুঃখে হইতেছি ক্ষীণ) চিত্তিয়া বিশেষ 

৬০ 

মরণ প্রতীক্ষ! করিতেছি নিত্য !_- শক্রদের বৃদ্ধি কে সহিতে পার ? 

যে সহে সে হীন, কাপুরুষ অতি-- বৃথা সে জীবিত থাকে এ সংসারে 

৬১ 

মহাবান্জ ! ধিক্ উ্বর্য্যে আমার! কি এশ্বধ্য আব আছে আমাদেরঃ 

যে ইশ রাশি এলাম দেখিয়া, তাদৃশ প্বরধ্য নাই বাদবের। 

৬২ 

নিজের পর্যযাপ্ত আছে ভাবি যেবা সন্তষ্ট হইয়া করে অবস্থান; 

উন্নতির পথ অবরুদ্ধ তার হয়) ইহ। অর্থনীতির 'প্রমাণ। 
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৬৩ 

নিজ অবস্থায় হয়ে অসন্তষ্ট। নিত্য নব নব বৈভবের তরে, 

ব্যগ্র যেই জন সেইত পুরুষ; সেই সে উন্নত হয় এ সংসারে। 
| ৬১ 

দেখি পাগডবের অতুল উশ্বর্যা, এ প্রশ্থর্য্যে আর তুলে নাক মন, 
পাওবের সেই দীপ্তিম হী লক্ষ্মী; আমার লাবণ্য বিবর্ণ কারণ। 

৬৫ 

পাণ্ডবের- সেই অতুল সমৃদ্ধি। জাগিছে সর্বদ। মনোমধ্যে মোর, 
সেই মহাষক্ঞ, সেই রত্ব সভা) সেই লোক যাত্রা শব! সেই ঘোর-- 

৬৬ 

তৃ্ধ্য শঙ্খ ধ্বনি জাগিছে এখনও) অহ! ! কিরূপেতে তিঠি এ নংনারে ? 

শত্রুদের দীপ্সিমতী রাজলঙ্মী দেখিয়। চক্ষেতে কে সহিতে পারে? 

৬৭ 

হে পৃথিবীপতে ! কি কহিবআর? যেই মহাযজ্ঞ দেখি নয়নে, 

দেখি নাই পুর্বে কুত্রাপি এমন, দেখ! দূরে থাক্, শুনিনি শ্রবণে। 

৬৮ 

মহাঘজ্ঞ রাজস্থয় উপলক্ষে, পৃথিবীর যত নরপতিগণ, 

বিবিধ অমূল্য রত্বরাশি আনি যুধিঠির পদে করিল অর্পণ । 

৬৪৯ 

ছোট বড় কত রাজা, মহারাজা) রাশি রাঁশি রত্ব লইয়া দ্বারেতে 
নিবারিত হয়ে ছিল দড়াইয়া) জনাধিপ ! তাঁও দেখিন্ুু চক্ষেতে। 

৭০ 

দেবেন্ত্রও যাহ] দেখেনি নয়নে) হেন রত্ব রাশি সামান্য জ্ঞানেতে 

দেখিল ন। চক্ষে রাজ। যুধিষ্টির, জনাধিপ ! এও সহে কি প্রাণেতে? 

2) 

পরব পশ্চিম দক্ষিণ সমুদ্রে তরণী বহিয়। গিয়। থাকে নরে; 

থেচর ব্যতীত দক্ষিণ সমুদ্রে মানব হইয়া কে যাইতে পারে? 
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৭২ 
কি আশ্যধ্য কথ! ! তথ| ধনগয় করিয়। অবাধে শাসন গ্রচার। 

আনিয়াছে রাশি রাশি রত্বধন, তাহাও চক্ষেতে দেখেছি এবার! 
৭৩ 

দেখি আর এক অদ্ভুত ঘটন! চিত্তে সমধিক হয়েছি বিস্মিত, 
আপনিও শুনে হবেন আশ্চর্য্য ! পাগুবের সব কাওই অন্তত! 

৭৪8 

তভোজনে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, সংখ্যায় লক্ষপূর্ণ হলে হবে শঙ্খধ্বনি। 
এই সে সঙ্কেত ছিল এ বিষয়ে নিরন্তর আমি শঙ্খনাদ শুনি 

৭৫ 

হতাম রোমাঞ্চ ! নিষ্পন্দ, নীরব ! দণ্ড দণ্ডে হত ঘোর শঙ্খধবনি, 

দণ্ড দণ্ডে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন হইত সম্পন্ন, কতই বা গণি? 

৭৬ 

মহারাজ ! আমি কি কহিব আর, পাপগ্বের তুল্য জীবস্ত বৈভব, 

কুবের, বরুণ) যম কিন্বা ইন্র কাহারই নাই, সে অতি দুল্পভ। 

৭৭ 

হে পৃথিবীপতে ! পাঁওবের সেই দীপ্তিমতী রাঁজলঙ্দী দরশনে, 
তুষানলে আমি হইতেছি দগ্ধ! কিছুতেই শাস্তি নাহিক জীবনে। 

৭৮ 

শয়নে, তোঁজনে;মুখে) বিলাঁসেতে কিছুতেই স্পৃহা নাহিক আমার । 

্পৃহা মৃত্যু গ্রতি কেবল! সংদারে-_ দেখাতে এ মুখ ইচ্ছা! নাই আঙ্ন!” 

৭৯ 

দুর্যযোধন,বাকা না হইতে শেষ, কহিল শকুনি মহাকৃটমনা, 
"কি লাগিয়! মৃত্যু ইচ্ছ ছূর্য্যোধন? নির্ঘাত ও কথা মুখেও তুলনা! 

৮০ 

তুচ্ছ ভাবনায় হইতেছ শীর্ণ? আমরা থাকিতে ভাব! কি আছে? 

: বল না এখনি বেঁধে আনি ইন্দ্ে, যম ধনাধিপে আন যাবে পাছে! 
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৮৯ 

কফৌরর ফেড়ন করিয়া সহায়, পৃথী জিনিষায়ে পারি শত বার ! 
উপাড়িতে পারি ছিমান্ির শৃঙ্গ, পান করিবায়ে পারি পার়াবায়! 

৮২ 

কিত্ত রত্তপাত গনর্থ ঘটনা; পৃথিবীর পক্ষে বড় জমঙগল! 
এই লে কারণে ন! চাই সে কার্য, জিনে দিন শক্ত করিক়] কৌশষ ! 

৮৬ 

পাণুবের সেই অতুল সমৃদ্ধি। কৌশলে জিনিম্ন! দিব তষ ছাতে, 
গৃহে ন। রছিয়] হইব গৃহিনী, ধরে দিব সিংহ ধাব | বনেতে। 

৮৪ ণ 

ছ্যতে সি বিদ্যা আমার লংসারে ! মন সহ খেগে নাহি হেব জন । 

জন্ন পরায় মর্াভিজ্ঞ আমি,” পশাপণ ধার্যে অতি রিচক্ষণ। 

৮৫ 

দেশ, কাল, পাত্রে, শিক্ষা! মাছে মোর, মানব চরিত্র বুঝি ভালমতে ! 
ক্রীড়া তরে তুমি কর নিমন্ত্রণ, অবস্ত কৌস্তেয় আসি হস্তিনাতে 

| ৮৬ 

থেলিবেন অক্ষ। ক্ষত্রীড়! প্রতি চির অস্থরাগী আছে যুগিষ্টির, 

'অথচ ক্রীড়ায় নছে পরিপরু, খেলিলে অবস্ত হারি, ধর্মায়ীর, 

৮৭ 

হারাবেন বায, হইব সফল! সহজে হইবে পাব বিজয়) 
পদ[নত পৃথথী হবে অনায়াসে, পাওব জিনিলে হবে ইন্সরয় 1» 

৮৮ 

শকুনির রাকা ন1 হইতে শেষ, ছুর্য্যোধন অতি আগ্রহ সহিত্তে . 
কছিল “৫ে দের) যানব ঈশ্গর'! এদি ইচ্ছা থাকে পুতে বাচা ইতে, 

৮৯ 

তবে ছাত--প্রাজ মাতুল যা রলে, নি সবিশেষ কর আধা, 
অক্ষরীড়। ভড়ে কর র্দড়ি, মাল ঝা রজে উত্ব বিধাম।% 
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৬ 

মহাপ্রাজ্ঞ রাজ। ধৃতরাষ্ট্র তবে কছিলেন “আছে! বৎস দু্্যোধন ! 

কছিলে যে সব গুনিলাম, কিস্ত অন্ুমতি-দিতে পারি না এক্ষণ। 
৯১ 

মহাপ্রাজ ধীর ধর্মাত্। বিছুর, দ'রদর্শী বুদ্ধি গান রত্বাকর, 

'বিছ্বুরের মতে চিরবাধ্য আমি--একাকী সহসা কি দিব উত্তর? 

৯২ 

আনুক বিছুর, পরামর্শ করি-_যুক্তিযুক্ত যাহা হইবে জ্ঞানেতে। 

হইবে উভয় পক্ষের মল) সেইরূপ কাঁ্ধ্য করিব পশ্চাতে !” 
৩ 

পিতৃৰাক্যে তবে কহে ছুর্য্যোধনঃ “হে রাজেন্দ্র! আর চাহি ন! বলিতে, 

বিছুরে এ কথ! রিজ্ঞাদিলে, দেই কখনো! সম্মত হবে না এমতে ! 

৯৪ 

' জানি আমি তারে! বড় মে হিতৈষী$ মুখে এক কার্ধো অন্য আচরণ। 

কৌরবের অল্নে শরীর ধরিয়া, পাগুবের হিত চিত্তে অনুক্ষণ। 

টু 

বিছুরে এ কথ জিদ্ঞাসিলে পরে, কখনো হবে ন1উদ্দেশা সাধন) 

উদ্দেশ্য স্ুসিদ্ধ না হইশ্লে পরে অবশ্যই আমি ত্যর্জিব জীবন। 

৯৬ 

আমার মৃত্যুতে ক্ষতি নাই কি! বিছুরে লইয়া খাক মহারাজ, 

« বিছুরের সঙ্গে সুখে বনুদ্ধরা ভোগ কর দেব! আমায় কিকামজ?” 

৯৭ 

পুত্রের বনে প্রাজ্ঞ অন্ধরা্জ হলেন ব্যথিত! চিন্তিলেন চিতে। 

দৈবের ছুর্নজ্য শাসনে সর্বদা, জীব কর্মক্ষেত্রে ঘুরিতে ঘুরতে 

৯৮ 

কোথায় সংলগ্ন হইবে কে জানে? (ভবিতব্য সেই শেষ কর্ণ ফল।) 

খেনিতে চাহিছে খেলুক সচ্ছন্দে, অজেয় অব দৈব মহাবঝক।- 
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ন্ট 

যে দিকে চালাবে, সেই সোজা পথ) তোমার আগার কথায় কি হবে? 

কেন ছুর্য্যোধনে করিয়। নিষেধ বাথিত করিব? যাহ্বার হবে! 

| ১১৪ 

তপাপি বিদুরে জিজ্ঞাসা বিহিত, মহামহ সেই জ্ঞান রত্বাকরে 

নীতিরত্বরাজি আছে সুসজ্জিত, অৃষ্টের পথ উজ্জবলিত ক'রে !” 

১৩১ 

এতেক চিত্তিয়া তৃষিতে পুত্রেরে, করিলেন আজ্ঞা! কৃতি ভূতাগণে।. 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠতম যত শিল্পকার মণিকাঁর গণে) 

১০২ 
আনিয়] সত্তর যত শীঘ্র পার, মনোরম সভ! করাও নির্মাণ) 
নুন্দর সুদৃশ্য বিপুল বিস্তীর্ণ বিপুল সহশ্র স্তস্ত শোভমান। 

১০৩ 

শত রত্ব ঘার সুশোভিত, দিব্য রত্বশূঙ্গ) তাহে রত্বেতে খচিত-- - 

নীলাম্বর ধবজ শোভিবে সুন্দর, হইবে সর্বত্র রতনে মণ্ডিত। 

১০৪ 
শোভিবে অসংখ্য রত্বালেখা তায়, মহামুলা রত্ববেদী, রত্বাসন, 

ঈদৃশ অপূর্বব রত্ব-সভা শীদ্ব নির্ম্মাইয়! মোরে কর নিবেদন ৮ 

১০৫ 

পুত্র স্নেহ অতি বিষম সামগ্রী, স্েহে ধতরাষ্ হয়ে অভিভূত । 

হুর্যযোধন চিত্ব শান্তির কারণে এরূপ বিধান করি আপাতত) 

১০৬ 

বিছুরে ডাকিতে পাঠালেন দূত, গুনিয়! বিছুর বার্তা সবিশেষ) 
গণিয়। প্রমাঁদ হলেন চিন্তিত! চিত্তে অমল ভাবিয়া বিশেষ-- 

১৪৭ 

অতি বান্তে অসি জোষ্ঠের সমীপে, হইয়া প্রণত কহিলেন পরে) : 
“মহারাজ ! এই অন্যায় প্রস্তাবে এক মত আমি হব কি গ্রকারে? 



৪ ভর্ধাসঙ্গীত | 

৪৮ 

ধে কার্যে বিষেক হয় কদুধিত, ছয় সনগ্তাপ, খহাঁম আহিত ? 
বিবাদের হবার হয় উদধাটিত, সে কার্ধা প্রাজ্ের কর! কি উচিত? 

১৩৪ 

হে এতো! যাঁহাতে পুত্রগণ হধো) একতা সন্তাধ) আহ্গতা থাকে 

সেই চেষ্টা করি রাঁথ সব দিক) হইবে গঞ্গল, রবে সধে গুখে। 
9১৩ 

পুগণ মধ্যে হইলে বিরৌধ, হবে সর্ধানাশ ! বংপনাশ শেষ! 
বিরোধের দ্বার তুলিতে দিও না) বিছুরের বাক্য গুগুল বিশেষ 1? 

১১১ 

বিুরের বাঁকা গুমি ধৃতয়াই,। কহিলেন দাত: ! করছ শ্রধণ। 

দৈব বলে বিশ্ব চালিত সতত, কার সাধ্য তাঁহ। করে নিধারণ ! 

১১২ 

শুভ ব! অগুভ যাহা হউক, সমস্তেই দৈব রয়েছে নিদ্িত। 

থেলিতে ট|হিছে খেলুক সচ্ছনে, দৈবে যাহ। হবে নর সাধ্যাতীন্ত! 
১১৩ 

হুহাদাাতে সবে হউক প্রবৃত্ত, হে ভারত! চিস্তা না কর অন্তরে, 

তুমি আমি ভীন্ম ভ্বোণ বিদ্যমানে অত্যহিত কভু ঘটিতে কিপারে? 
১২৪ 

অতএব তূমি আরোহি তুরঙ্গে যাও ইন্তপ্রশ্থে আন যুধিষ্ঠিরে | 
হে বিছুর! আমি দৈবে শ্রেষ্ঠ করি মানিতেছি, দেখি দৈবই কি করে? 

৯১৫ 

ধৃতরা বাক্য শুনিয়া বির, ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস চিত্তিলেন চিতে । 

সর্বনাশ হল; অনর্থ খটিল! বংশনাশ বুঝি হ'ল এত দিনে! 
১১৩ 

পুত্র হইতে হয় কুলোজল, কুপুত্র জন্সিলে ধ্বংস হয় কুল 

হর্বৃ ছরাত্মা ছর্্যোধন হ'তে) কুরু মহাবংশ ছুইবে নির্শ,ল। 

ইতি তৃতীক্ সর্গ। 



চতুর্থ সর্গ। 
৯ 

প্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ছুর্যোধনে, ডাকিয়। নির্নেকহিলেন গুন । 

£ হে কুমার শ্রেষ্ঠ কৌরবের চূড়া__হে গ্রান্ঞ ! সুধীর বলি যা তা শুন। 
চ 

দ্যাতক্রীডা অতি গর্হিত কুকাধ্য) অতএব তাঁহে কাজ নাই আর। 

বিছুর ব! বলে সমস্ত সঙ্গত, গুন পুত্র, কথ! হইবে+সুসার ! 

৩ 

মহাগ্রাত অতি ধরা বিদুর, সদ। চিত্তা করে আমাদের ভিত, 

এই মহাবোদ্ধা বলিলেন যাহা, শুন ত| নহিলে হবে অত্যহিত। 
৪8 

বিছুরের বাক্য গুনে থাকি আমি, মহ! উপদেষ্ট। বিছুর আমার । 
যুবত্ব সুলভ ওদ্ধত্য বশতঃ হেন মাহাত্মারে ভেব ন! অসার ! 

৫ 

বিছুরের মতে হও অবস্থিত, ছাড় দৃপ্রবৃত্তি, হও অবহিত | . 

দাতে সুত্েদ হইবে অবশা, স্ুন্বতেদে রাজ্য বিনাশ নিশ্চিত। 

৬ ॥ 

অহো। প্রিয় পুত্র ! কুক কুলনিধি, অহো গ্রাজ, তুমি নহ ত অজ্ঞান, 
' করি অধায়ন হয়েছ পণ্ডিত, বিবিধ পাস্ত্রেতে লভিয়াছ জান! .. 

থ 

গ্র্জীপালনেতে হইয়াছ কতি। অতি ধৃতিমান তুমি সংসারেতে | 
পাঁসনে পালনে গ্রাজ্ত যোগ্য তৃমি, তথ তুল্য পুরে হয় কি বুযাঁতে? 

৮ এ । 

সর্ধোচ্চ জাসনে বসি মান্যবর, তৃয়িই অংসাক্কে বুঝে বর ॥ 

ভাঙন হইরা তোমারে বুঝাতে হইতেছে ইহ) বড়ই জনুযা। 



৪৬ আধযসঙ্গীত। 

গী 

অহে! মহাবাহে! ! কিসের অভাবে হইয়া ছুঃখিত কর তনু ক্ষীণ ? 
অলোকনামানা সৌভাগ্য লভেছ, বিশাল সামাজা তোমার অধীন। 

১৩ 

উর্পিতে তোমার স্প্রিস্থিতি লয় হতে পারে ক্ষণে তোমার আদেশ 

বিধিলিপি তুল্য অলত্ব্য সাম্রাজ্যে ইহাতেও তব চিত্তে জন্মে ক্লেপ? 
১১ 

হাঁয় কি বিচিত্র ! হে স্ুবুদ্ধি ধীর! হে কুমার জোস শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান! 

সমন্তই তুমি আছ স্থুবিদিত। কত আর আমি বুধীব সম্তান? 
১২ 

কেন পরিতপ্ত হইতেছ বৃথা ? বৃথ। কেন দগ্ধ হও হিংসানলে? 

হিংল! মহাপাপ জান না কি তুমি? হিংসাতুল্য পাপ নাই তৃমগ্লে । 

১৩ 

জান ন! কি পুত্র, হিংসা কোন্ বস্তু ? হিংস। প্রজ্বলিত অনল ভীষণ, 

হিংসক অঙ্গার তুল্য অপদার্থ, হিংদিত যে সে ত বিশুন্ধ কাঞ্চন! 

| ১৪ 

অঙ্গার পুড়িয়া হয় ভক্মীভৃত, কাঞ্চন পুড়িয়! দ্বিগুণ উজ্জরলে ! 

হিংসিতে হিংসকে এতই অন্তর। হিংসাতুল্য পাপ নাই ভূমণ্ডলে! 

১৫ 

তবে কেন পুত্র হও পরিতপ্ত ? বল বিবরিয়া গুনি সবিশেষ, 

কি লাগিয়। বৃথ! হও খিদামান? কেন অকারণে পাও এত ক্লেশ? 

১৬ 

পিতবাক্যে তবে কহে ছুর্য্যোধন, হে রাজেন্্ ! আমি বুঝি সমুদয়! 

নীতি নহে মিথ্যা, অবস্ত যথার্থ; কিন্তু গ্রভে। ! তাহ! এ প্রস্তাবে নয়! 

১৭ 

শত্রু হিংসা চর্চা শান্ত্রাদি সম্মত; শত্র নির্যাতনে শাস্ত্রে বাধা নাট, 

রাজনীতি শান্ত আছে উপদেশ, "শক্ত বধোদ্যতঞোকিবে সম্দাই !১ 



জৌপদী নিগ্রহ। ৪৭ 

৯৮ 

ছলে, বলে; কিবা কৌশলে গতত, বখন যেরপে হইবে নুযোগ, 
তথনি শত্রুর করিবে গ্রহ্থার ! ভাবিতে হবে না! তাছে যোগাষে!গ ! 

| ১৯ 

শৃগাল সমান তান করি রবে, আলিবে নির্ভয়ে শত্রু সন্নিকটে, 

অমনি ধরিয়া সিংহের বিক্রম, ছিড়িবে মত্তক দৃঢ় করপুটে ! 

৩ 

স্বন্ধেতে করিয়া নাচাবে শক্রয়ে, ন!চাতে নাচাতে হয়ে সাবধান, 

্রন্তর দেখিয়। করিবে আধাত, তাহাতেই যেন বাহিরায় গ্রাণ ! 
২১ 

শক্রুকরে দৃঢ় করিবে দংশন, দংশিতে ষদ্যপি না পার তখন, 

মিত্রভাবে তারে করিয়া! সান্তনা, সেই কর পুল করিবে চুস্বন ! 

চু 

দুর্বক শক্রুরে ধরিয়। সাপটি, করিবে সবলে দৃঢ় নিশ্পেষণ। 
য্াপি তাহারে বুঝ বলবান, অমনি করিবে প্রেম আলিঙ্গন। 

৩ 

শত্রু মরিলেও করিবে গ্রহার ! কিজানি যদ্যপি বাচে সেই জন, 

খাটান ভুঙ্ঙ্গে না করিলে বধ, শেষে হতে পারে অনর্থ ঘটন। 

৪ 

শয়নে) ভোজনে, সদ। সর্বক্ষণ শক্রনাশ চিস্তা করিবে পণ্ডিত, 

উপযুক্ত কাল.যখন পাইবে, তখনি,খাহার করিবে বিহিত। 

৫ 

সামান্ত হলেও নাশিবেশক্ররে, বিন্দু বিন্দু জল হইয়। বর্ষণ, 

ভূফান হইতে পারে অনায়াসে, তাহা হ'তে হয় সংসার প্লাবন 

২৬ 

অনলকণিকা[সামান্ত হলেও) তাহা হ'তে দগ্ধ হয় মহাবন, 

বিন্ুমাত্জ বিষ ছলে উদরস্থ, ভ্ভাহাতেই জীব হারায় জীৰন, 
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১৬ 

বলবান পঞ্জ বত ভয়ানক ! র্দদ! তাহ'তে সাবধান বে, 
জন্ুক-চাভূর্ঘ্য করিক,সাশ্রয়। বলিষ্ঠ'শক্রয়ে বিনাশ কস্িন্সে! 

২৮ 

সময়ে যমকে অব-মূহ-এজ-_ বধিরের ম্যায় করিংষ ব্যায়, 
কিন্তু সর্বক্ষণ খাকিসা! তর্কে নমক়্ বুঝি! করিবে বংছার। 

নী 

শরণ নিজেও বহিবে শক্তরে, ছাড়িলে পল্চাতে হয় অপকার । 

গদানত্ত শক্রু পাইন! স্থুবৌখ, কিজ্রম হরিয়। বাদে আপনার 
৩৬ 

অগ্রেতে পক্রুর মূল ধ্রংদ কছি) পশ্চাতে তাহার নাশ বন্ধুলখা । 

আগ্রে বৃক্ষ জেদি পাড়ে ভূমিতলৈ। পশ্চাতে চ্ছেল'কর কাওশাখ। ! 

৩১ 

সর্বদা সতর্কে, খপ্বান্ুসন্ধীমে। অরাতির ছিদ্র করিবে সন্ধান । 

জলৌকার ন্যায় প্রষেশি শরীয়ে, করিবে আহলাদে পক্ররক্ক পান? 

৩২ 

অপকারী শক্র পড়িলেও বিপদে দয়। অবিধেয়, প্রহারিও তায়ে? 

লুকালেও তারে সন্ধান করিয়া) প্রন্তয়ে আছাড়ি মার একেবারে ॥ 

৩৩ 

নমিত কপির ফলবান শাখা, পর পর ফল তুলে যেই মতে, 
সেই মত ক্করি বাছিয়! বাছিয়। বাধিপব শক্রুরে, ক্ষমিবে না.তাতে। 

৩৪ 

পুত্র, সা) রাড) পিতা, কিনব গুক, শক্র যদি হয় নাশিবে তাহাকে! 

ছলে কি বলেতে, বিষ প্রষ্জোগেতে, করিবে সংলার পার হে শক । 

৩৫ 

ধরি জটা্ীর, ইত ফমওুলু, করিবে শত্রল্ম ভফ্কি উৎপাদন । 

অন্তরে গ্রহেশি করিছে জানান) তাতেই যেন হব লে নিধন 1 
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৩৬ 

কুদ্ধ হইলেও দেখাবে না ক্রোধ, ঈষৎ হাসিয়া কহিবে বচন। 
কুপিয়া ভৎ্সন। করা অবিধেয়, প্রহার কালেও কবে স্ববচন। 

৩৭ 

অগ্ঠে গ্রহারিয়া কৃপা কর পাছে, শোক অন্ুতাঁপে কাদ তার পর। 

ক্ষতস্থানে দিয়ে দাও প্রলেপন, দেখাও সারল্য হুইয়। কাতর ! 
৩৮ 

শত্রর সহিত সন্ধি বন্ধ হয়ে॥ অসতর্ক ভাবে থাকে যেই জন, 
অনংশয় চিত্তে মিশে শক্রপনে, অবশ্য তাহার নিকট মরণ! 

৩৯ 

হইলেও সন্ধি থাকিবে সতর্কে, মন্ত্গুধি পক্ষে হবে দৃঢ় মন । 

নিজ হৃৎপিও বিদীর্ণ করিয়া, করিবে নীতিজ্ঞ শত্র নির্যাতন । 

৪০ 

কৌরবের পত্র পাওু পুত্রগণ, খাঁটান শার্দুল কখন কি করে! 

বিশেষতঃ তারা মহাবলবান, মহৈশ্বর্যশালী হয়েছে সংসারে ! 

৪১ 

কাপুরুষ আমি নতুবা এখনে! পাওবের বৃদ্ধি দেখিয়। নয়নে, 

রয়েছি জীবিত কহিতেছ্ছি বাক্য ! ধিক্ ধিক্, শত ধিক মোর গ্রাণে ! 

৪২ 

শত্রর সমুদ্ধি দেখিয়! যে জন। ব্যথিত ন1 হয়, গ্রাজ্জ জন তারে, 

অধম বলিয়। করেন নির্দেশ ! অধম যে, তার কি স্থখ সংদারে? 

| ৪৩ 

হে দেব! দেখিয়। পাওবের সেই দীপ্তিমতী রাঁজলক্ষী নয়নেতে। 

হুন্তিনার এই সাধারণী লক্ষ্মী, গ্রীতিকরী আর হয় না মনেতে। 

৪88 

পরশ্বর্য্যের রথা কি কহির দেব? পথিবীতে হত আছে রত্রাকর 

পরাস্ত মে সব পাওব স্দনে, পরাস্ত কুবের ধিনি ধনে্খর ! 

৭ 
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৪৫ 

প্রাক্ত যোগ্য ভাবি যুধিষ্ঠির মোরে, সৎকার পূর্বক রত্ব গ্রহণেতে-- 
করেছিল তি, কি কছিব দেব, দেখি নাই যাহ কখনো চক্ষেতে 

৪৬ 

হেন মহামূল্য রত্বস্তপ! যেন অনতি বৃহৎ পর্ধাতের পরীর, 

শোডিল প্রাঙ্গণে; এক দিক হু'তে দিগন্তর তার দেখা নাহি যায়! 
৪৭ 

সেই রত্বরাশি করিতে গ্রহণ, পরাস্ত আমার হয়েছিল হাত 
হয়েছিনু শ্রাস্ত, অপারগ ! শেষ, উপহারকেরা ন| পেয়ে সাক্ষাত 

৪৮ 

দ্বারে দীড়াইয়। রত দলে দলেঃ লয়ে মহাঁমূল্য রত্ব উপহার। 
এমন বিচিত্র ঘটন। কখনো) শুনেছেন দেব? শুনুন আবার; 

৪৯ 

মহাশিল্লিময়দানব আপনি, বিন্দুর হ'তে আনি রত্বরাশি, 
আনিয়] সুসচ্ছ স্ফাটীক প্রস্তর, নির্মাইয়! ছিল কৃত্রিম সরদী । 

৫০ 

স্কটীক রতনে নির্মিত সরনী, স্ষটীক-কমল বিকমিত তায়। 
মণি মাশিক্যের ভ্রমর ভ্রমরী, কমলে কমলে সুখে মধু খায়। 

৫১ 

নান। বর্ণাত্বক রত্রেতে নিঙ্শিত। কল হংসকুল রন্তরে ছুন্দর) 
হ্বামল রতন শৈবালের দামে চ% ডুবাইয়! চরে মনোহর । 

৫২ 

নাঁনা বর্ণাত্মক রত্বেতে নির্ষিত, জলজ কুম্থম শোতে চুর্ভিতে। 

মকরন্দ গন্ধে আমোদিত দিশি, স্ফটাকের মীন ক্রীড়া করে তাতে! 

৫৩ 

কে বলে তাহারে কৃত্রিম সরপী? দেবতার, ভ্রম হয় ত| দেখিলে । 

দেখিয়। সে বাপী ভ্রমে পড়েছি ! নেমেছিম্ন তাছে, জবপুর্ণ ব'লে 
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৫৪8 

পরিধেয় বাস করি উতকর্ষণ। জলম্পর্শ তরে বাঁড়ায়েছি কর, 
অমনি আহারে রত্বহীন ভাবি হর্ষে উচ্চ হাস্য করি বৃকোদর। 

৫৫ 

অর্জুনের দিকে চাহিল ইঙ্গিতে ! ঈষৎ হাসিল তাহাতে অর্জুন; 
সেই দৃষ্টি, সেই হাস্য, মোর হদে জালিয়। দিয়াছে বজের আগুন ! 

৫৬ 

সমর্থ হইলে সেই দণ্ডে আমি বধিতাম ভীমে ! কিন্তু তাহা হলে, 
শিশুপাল সম গতি হয় মোর! অহে! দেব! প্রাণ দে ছুঃখানলে। 

৫৭ 

হে! মহারাজ! কি কহিব? আমি আর এক জলপূর্ণ সরোবরেঃ 

শিলাময় বাপী ভাবিয়) তাহাতে পড়েছিন্থু, বস্ত্র ভিন্সেছিল নীরে ! 

৫৮ 

রাজ-আজ্ঞাক্রমে কিস্করের! পুনঃ বস্ত্র দেধ, তবে করি পরিধান, 

দেখিয়। আমায় অগ্রতিভ, দেব! সকলেই হয়েছিল মরিয়মান। 

৫৯ 

কিন্ত ভীম আর অর্জুন ছুজনে উপহাস কত করিল সুশ্বরে ! 
মর্মে ব্যথা দিয়া স্ত্রীগণের সঙ্গে, দ্রৌপদীও হেসেছিল অন্তঃপুরে 1 

৬০ 

ভীম অর্জুনের সেই উপহাস, দ্রৌপদীর সেই হা্ত শেল প্রায়, 
নিবিদ্ধ হইয়! রয়েছে মর্মেতে । অহে। 1 এ যন্ত্রণা কহিব কাহায় ? 

৬১ 

অহে! দেব! পুনঃ কর অবধ|ন। বলি আর এক বঞ্চনার কথা, 

সে ছঃথ এ জন্মে যাইবে না মোর অ।জে| ললাটেতে রহিয়াছে ব্যথা 

৬২ 

বাস্তবিক দ্বার নহেক সে দিকে, স্ফটিক নির্মিত কৃত্রিম দুয়ার, 

প্রকৃত ভাবিয়! বাহিরেতে'বেগে অমনি ললাটে লাগিয়া! আছাড় 
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৬৩ 

বিলক্ষণন্লপে হইল বিক্ষত! ঘুরিয়া পড়িহু ভিত্তি সয়িধানে ! 

দূর হ'তে আসি মাতরী পুর্ব, করে ধরি মোরে তুলিল যতনে; 

৬৪ 

করিল কপট আক্ষেপ নকুল, সহঙ্গেব মৃছু হাসি বারত্বার, 

কহিল “রাজন ! আনন এ দিকে) ওদিকে নহেক) এই দিকে দ্বার!” 

৬৫ 

দেখিয়া! আমার সেইরূপ দশ! সকলে বিষগ্র হইল অস্তরে। 

কিস্ত বৃফোদর করি উচ্চ হাস্য; হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল আমারে, 

৬৬ 

“ওহে-_ও স্থবোবা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র! ওদিকে নহেক, এই দিকে দ্বার !” 

ক্রোধ, অভিমান, যন্ত্রণায় আমি মুঙ্ছাপন্ন ! কিবা কব তারে আর? 

৬৭ 

মহারাজ ! ইথে বাচিতে কি পারি? সেই হ'তে এই বক্ষে ভিতরে 

শতবজ্রশিখ| জলিছে নিয়ত, বলদেব! ইথে বাচি কি গ্রকারে? 

৬৮ 

মহারাজ! পুর্বে যে সব রত্বের নাম পর্যান্তও করিনি শ্রবণ, 

হেন মহামূল্য রত্ব রাশি রাশি, পাঁওব সদনে করিয়া দর্শন 

৬৯ 

হতবুদ্ধি আমি হয়েছিনু, দেব! হয়েছিন্ু আত্মবিস্থৃত অন্তরে ! 

এমন অপূর্ব অশ্রুত অদ্ভুত-- সমারোহ কেহ দেখিনি সংসারে । 

৭ 

উত্তম) মধ্যম, অধম সকলে, হয়ে সমবেত পাঁওবগৃছেতে। 

নান! দেশজাঁত নানা জাতি যত জীবকুল সব একত্র হওয়াতে, 

৭১ 

কি অপূর্ব দৃশ্ঠ হয়েছিল সেই! অগ্গুভব হল পাগুবগৃহেতে। 

সমস্ত পৃথিবী হয়েছে উদিত ! অহো। ! সেই কাও কে পারে বর্ণিতে ? 
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২ 

দেখিয়া তাদৃশ শক্তর সমৃদ্ধি, অতুল সম্পদ, মন্াম। প্রতাপ, 

মরণেচ্ছা মম জন্মেছিল, দেব! হয়েছিল গাত্রে মহাজরোত্বাপ! 

৭৩ 

অছে। দেব! আরো করুন শ্রবণ; পাগ্ুবের ভৃত্য, আত্মীয় শ্বজন, 

অতিথি, অতুর, অভ্যাগত, যার নিত্য রাজগৃহে হতেছে পালন। 

4৪ 

তিন পন্মঘুত গঙ্গারোহী আর অশ্বারোহী সৈনা অর্ব,দেক রথী, 
অসংখ্য প্রমত্ত মাতঙ্গের প্রায় বলিষ্ঠ গ্রহষ্ঠ মশস্ত্র পদ্াতি। 

৭৫ 

পরিচর্যা তরে দাস দানী কত, সে সবার সংখ্যা করে কোন্ অন? 
দশ সহম্রেক উদ্ধরেত! যতি, অষ্টাশি সহশ্র স্নাতক ত্রাহ্ধণ,_- 

৭৬ 

নিত্য রাঁঘগৃহে হতেছে পালিত) মুখ সচ্ছন্দের কি কহিব কথা? . 
প্রত্যেক বিপ্রের পরিচর্দ্যা তরে, ত্রিশ ত্রিশ দাপী রয়েছে নিযুক্ত । 

৭৭ 

গ্রত্যেক যতিতে দিব্য দ্বর্ণপাত্রে উপায় দ্রব্য করেন ভোজন। 

অসংখ্য অতিথি, অত্যাগত, অন্ধ) খঞ্ত; বধিরাদি আম্গক যে জন, 

৭৮৮ | 

দ্রৌপদী আপনি থাকি অনশনা সকলে সযত্বে পরিচর্যা করে, 
অভুক্তঃ অপীত, নিরানন্দ আমি দেখিনি কাহারে পাগুব আগারে ! 

৭৯ 

কোথায় অপক্ ভ্রব্য পরিমাণ হতেছেঃ কোথাও হতেছে পাকার্দি, 

কোথাও হতেছে পুণ্যাহ নির্ধোষ) পরিবেশনের শব্-_-ভীম নাদী, 

৮০ 

শঙ্খের নিনাদ দণে.অণুদণ্ডে কোথাও হতেছে হর্য কোলাহল, 

কোথাও বাদিছে বিবিধ স্থবাদ্য ! মধুর সংগীত, নর্তকীর দল! 
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৮১ 

গাইছে, নাচিছে, হুশ্বরে সুতালে) উঠিছে গগনে উচ্চাস মধুর, 
কোথাও বাজিছে বিজয় ছুম্দুভি, বীরের হৃদয় নাচে দুর দুর | 

৮২ 

কোথাও শিক্ষিত সৈন্য দলে দল শক্ত ক্রীড়া করে দেখিতে ভীষণ । 

অশ্বারোহী সৈন্য ছুটে ছুড় ছড়! গুড়ু গড়, মেঘ গর্জে বীরগণ ! 
৮৩ 

সমুদ্র কল্লোল জিনি জননাঁদ, হন্তী অশ্ব আদি রব ঘোরতর, 

একত্রে মিলিয়। কি অদ্ভুত কাও হয়েছিল দেব! শুন অতঃপর; 
৮৪ 

অভিষেক জন্য যত নরপতি, অব্যাকুল ভাবে হয়ে হৃষ্ট মন, 

সংকার পূর্বক রত্রময় ভাঁও সহস্তে সকলে করি উত্তোলন 

৮৫ 

আহরণ কৈল 7 বাহনীক রাঁজন স্বর্ণবথ আঁনি যোগালেন পরে, 

কাম্বোজীয় শ্বেত অশ্ব চতুষ্টয। রাজাবনুদান যুড়িল স্বকরে ! 

৮৬ 

হয়ে প্রীতমন স্ুনীথ আপনি, অনুকর্ষ কাষ্ঠ কৈল উত্তোলন; 

চেদীরাঁজ নিজে বান্ধিলেন ধ্বজ) দাক্ষিণাত্য পতি কবচ বন্ধন 

৮৭ 

করিল শ্বহস্তে, মগধাধিপতি,_ মালিক উষ্জীশ করিল প্রদান, 

বন্দান দিল রত্র-সিংহাসন, মত্ববাজ রভ্ব-দণড দিল দান। 

৮৮ 

একলব্য দিল পাদুকা যুগল; অবস্তী-অধিপ অভিষেক তবে, 

দিল বহুবিধ পৃততীর্থকারি চেকিতান দিল তুণ সমাদরে ! 

৮৯ 

কাশিরাঁজ দিল ধনু মনোরম) শাল্য দিল অসি অতি মনোহর, 

(রতরমুষটিযুক্ত রত্ব-কোবাবৃত) অহে! দেব ! আরো শুন অতঃপর 77 
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৪ 

মহাঁতপা ধৌমা ব্যাদ নারদাদি) মুনিশ্রেষ্ঠগণে লইয়া আগ্রেতে, 
অভিষেক কাধ্য হইল আরম্ভ, শুন দেব! যাহা! হইল পশ্চাতে ! 

| ৯১ 

মহর্ষিগণেতে হয়ে গ্রীতিযুক্ত, বসিলেন সবে অভিষেক স্থানে, 

জামদগ্্য সহ আরে বতর জ্ঞানতত্বদর্শী মহোদয়গণে) 
৯২ 

ভামৃত গিনিয়। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল! হয়ে হৃষ্ট চিত! 

হইল তন্ময় সমস্ত গ্রক্কৃতি! অবনী হইল গভীর স্তস্তিত! 

৯৩ 

গভীর আনন্দ, আশঙ্কা, বিশ্বয়ে বিভ্রান্ত হইল ইহ চরাঁচর 

সাগরসদৃশ জন-কোলাহল-- নীরব! নিষ্পন্দ ভাব ঘোরতর ! 

৯৪ 

মহাবাঁহু বীর সাত্যকি আপনি,-- ধরিলেন দিব্য রত্বছত্র শিরে। . 

ধনঞ্জয় আর ভীমসেন দৌহে, ধবল চামর লয়ে ধাঁরে ধীরে 

৯৫ 

ব্যজন আরম্ভ কৈল যুধিঠিরে ! কন্দর্প জিনিয়! মাত্রীপুত্রদবয়, 

রত্বমুষ্িযুক্ত চামর লইয়া দীড়াইল পার্থ হর্ষে অতিশয়। 

৯৬ ্ 

সাদরে যাদব দিব্যশঙ্ঘ দ্বারা, অভিষিক্ত তবে কৈল যুধিষ্ঠিরে, 

মঙ্গল আরাবে পুরিল চৌদিক! লক্ষ লক্ষ মহাশঙখ একেবারে 

৯৭ 

নিনাদিত হ'ল মহা ভীম রোলে! কাপিল তাহাতে ইহ চরাচর! 

মহাঘোর শব্ধ কল্পোলেতে যেন উথলি উঠিল সহস্র নাগর! 

৯৮ 

নিব্বধ্য নিস্তেজ নরপতিগণ, সেই মহাঁশঝে হয়ে অচেতন-- 
ভূমেতে পতিত হইল সকলে! আমিও রোমাঞ্চ হইয়া তখন; 
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এ. 
হতবুদ্ধিগ্রায় হয়েছিনু দেব! হইয়! অবাক বিহ্বল চিত্তেতে, 

সচকিত ভাবে অর্থশূন্য দৃষ্টে চতুর্দিকে মাত্র ছিলাম চাহিতে ! 
১০০ 

মহাবল পঞ্চপাুবের সহ শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি; ধুষছ্যয় বীর, 

পরম্পর প্রিয় এই আট জন), রাজগণসহ আমায় অস্থির 

৯১০১ 

অচেতনপ্রায় দেখিয়। নয়নে) হর্ষে উচ্চ হাঁস্য করিতে লাগিল ! 

সেই হ'তে আমি আছি জীবন্ত, অহো1! ইহা হ'তে মরণ(ই) ভাল। 

১০২ 

হেয়াজন! আমি কি কহিব আর? করিরাজনুয় পাগুব যেমনঃ 

দীপ্তিমতী লক্ষ্মী করিয়াছে লাভ, অবনীর মধ্যে কেহই তেমন-_- 
১০৩ ] 

পারিবে ন! পূর্বে পারে নাই কেহ! র্িদেব, মন্থুযৌবনাশ্ব আর 
নাগাগ, নহষ, বেণপুত্র পৃথুঃ$ তগীরথী কিস্বা যযাতি) সবার। 

১০৪ 

শ্রেষ্ঠ রাজলক্্ী লভিয়া পাগুব, এক ছত্রাথীন করিল পৃথীরে | 

মহারাজ! এই শক্ত বৃদ্ধি দেখি, কিরূপে জীবিত রহিব সংসারে 1 

৯১০৫ 

অন্ধবিধাতায় কি বলিব আঁর? শ্রেষ্ঠ যে সে হ'ল নিকৃষ্ট সংসারে। 

নিকৃট হইল শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, অহো 1] এযন্বণা কহিব কাহারে? 

ইতি চতুর্থ সর্গ। 



পঞ্চম নর্থ । 

৯ 

শুনিয়! পুত্রের বাক্য সবিশেষ, কহিলা গম্ভীরে-্সন্বিকাকুমার। 

«রে নির্বোধ পুত্র! কথা গুন মোর, ছ্যতক্রীড়া করি কাজ নাই আর! 
২ 

সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ তুমি মোর, পট্রমহিষীর গর্ভেব সন্তান । 

সবাহ'তে তুমি প্রিয় পাত্র মোর, সদা ভেবে থাকি তোমার কণ্যাণ। 
৩ 

যুধিষ্ঠির অতি ধার্মিক, জন, অক্রুর, উদার চেতাঁ) মতিমাঁন, 

ছেন মহায্ারে করিয়া বঞ্চন! তর নরকে ডূব না নস্তান | 

৪ 

পাও যেমন তুমিও তেমনি, সম্পদ নৌভাগ্যে সমান ছুজনে ) 
বরম্ তা”হতে শ্রেষ্ঠ তুমি পুত্র, ভাবিয়া বিশেষ দেগ দেখি মনে | 

৫ 

পিতৃহীন পঞ্চ ভাই মাত্র তাঁরা, শত ভ্রাতা তব) আমি বর্ধমান । 

সহায়ের তব কমিই বাকিসে? মহারথ ভীম, ড্রোণ বিদ্যমান। 
৬ 

হয়ে মোহযুক্ত হিংন ন। পাঁওবে, ক্ষান্ত হও পুত্র, শোক করিও না। 
ইচ্ছা যদি হয়, তুমিও তদ্ধরপ কর মহাযজ্ঞ, নিষেধ করি না। 

৭ 

রাজনুয় যন্ধ করেছে পাণ্ব; সপ্ততস্ত মহাযজ্ঞ কর তুম। 

তোমারো দ্বারেতে হইয়া গ্রণত, উপহার দিবে যত রাষন্বামী। 

৮ 

গরধনে স্পৃহা কর না সন্তান, নীচাশয় জনে করে সে সকল। 
ঙ্ীর্ণচিত্ততা! কর প্রহার, তান কুটচিন্তা, হইবে মঙ্গজ। 

৮ 



৫৮ আধ্যপর্গীত। 
মা | 

পরধনে স্পৃহা! না করে যে জম, কর্তব্য পাঁলনে দৃঢ় ব্রতধারী, 
লন্ধ ধন রক্ষা করে হর্ষচিত্বে, সংসারে নুক্ৃতি রক্ষা হয় তায়ি। 

১০ 

বিপদে অটল, অব্যাকুলচিত্ত, কার্যাদক্ষ, সদা! অগ্রম্ত ধীর, 
বিনীত, উদ্যমসম্পন্ন, সতত সঙ্চিস্তানিরত, যুক্তিবুদ্ধি স্থির 

১১ 

ফাহার সংশ্লায়ে, সেই ত পণ্ডিত, কখনো! সন্তপ্ত হয় না সে জন, 

সুখে বা ছুঃখেতে হয় না চালিত) সেই সুখী, পুত্র | সেই বিচক্ষণ। 
১২ 

হয়ে! ন! গ্রমত্ত 'শত্র শত্রু বলে, কারে শক্র তুমি বল হুর্য্যোধন ? 
যুধিঠির তব বাহুর স্বরূপ, নিজ হস্তে বাছ কর না ছেদন। 

১৩ 

বিপদে বান্ধব পাব তোমার, মিত্রদ্রোহ ভ্রাতৃদ্রোহ মহাপাপ-- 

কর ন। রে পুত্র! বলি গুন কথা, শেষে সমধিক পাবে মনস্তাপ। 

১৪ 

চিন্তশাস্তি তরে হও অবহিত, প্রেমাম্পদ কার্ধ্য কর অনুষ্ঠান। 

ভূল কুগ্রবৃত্তি, হিংসা নিষ্ঠরতা, মনঃগুদ্ধি তরে কর যজ্ঞ দান! 

১৫. 

যদ্যপি তাহাতে ন] হয় প্রবৃত্তি, কর নির্জনেতে শান্ত আলোচমা। 

কিন্তু সুকঠিন রাদ্ধনীতি শান্ত্র--ক্িছু দিন তয়ে,চক্ষেও দেখ না। 

১৬ 

কোমল নুরন মনোমদ হুধা, কাব্য রসাস্বাদ কর কিছু দিন। 

কাব্য তাপহর) টিত্তশুদ্ধিকর। আত্ম-শিক্ষ-স্থল, মহান্ প্রবীণ 

১৭ 

উপদেষ্টা) কাব্য মৃতসত্ীবনী-_বগীয় নির্শল অমৃত প্রথা, 
পাষাণ কঠিন ব্জুর হুদয় হয় প্রধীডূত--ম্ৃত কখ। ককে। 



পোগহী দিএহ।. ৫৯ 

|. ১৮ - . 
কাব্ঃও.যক্লাপি, মা. হয়: গ্ুতৃদ্ধি। ইতিহাস শান দেখ, পুনর্রবার,। 

দেখে পূর্ব পূর্ত মহাত্থগণের রীতি নীতি প্রীতি পাইবে, অপার ! 
১৯ টি 

অধ্যাত্ম দর্শন লাগবে না ভাব, চিত শান্তি পরে দেখিবে সে সব) 
দেখ পুরাবৃত্ অতীত ঘটনা, সংবার সদজ্ঞান হবে আ্মডিন্র'। 

৫ 

তাহাতেও স্পৃহা] না হয় যদ্যপি) প্রাজ্ঞ সহবান কর হুর্যোধ্ম! :. 
জ্ঞানরত্বাকর শ্রে্ঠহম রত্ব কবিদের নঙ্গে কর আলাপন । 

১ 

কবিচিত্ত অতি পধিত্র গ্রদেশ ! রমণীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ; তথা 
নরক স্বরগ উত্তয় বিরাজে! সম শান্তি সুখ মম ছুঃখ ব্যথা! 

২২ রঃ 

সাম্য বৈষম্যের অভিনয় ক্ষেত্র। শিক্ষায় জীবস্ত,বিপ্যায়, ভবে”. 
কবিরা স্বর্গীয়! শ্রেষ্ঠ বন্ধু জন, এমন স্শিক্ষা কোথাও ন! হবে! 

খ৩ 

তাহাতেও যদি ন! হয় প্রবৃত্তি মৃগয়! করিতে যাও হুর্মোধন ! 

বিওনার ব্রত তী-নীলি-লীপাস্থলী, দেখিয়া নয়নে জুড়াষে জীবম। 

২৪ 

যেরূপে হউক সাধ চিত শাস্তি, কদাচ কুচিস্তা কর না অন্তরে, 
পাওব নিগ্রহ আত্মহত্যা কার্য, কর ন, অগ্রাহ্য কর না দ্ধের 1৮ 

৫ 

পিতৃবা্্যে তবে কছে ছুর্যোধন। “হে রাজেন্র! কিবা কহবার্ায় ? 
মহাশক্র পাও্পুতে মিত্র বপি-_কল্যাণ কামন কর পুনর্বার 

৯১) 

্বার্থসাধষেতে উদদীন হয়ে। শান্,উপদেশ করিয়। বিস্তার। 
বিপরীত ভাবে বুষাই। মোরে, মোহযুক্ত কেন কর বারশ্বার 



৬ আর্য্যমঙ্গীত । 

২৭ 

মুখে বল করি মঙ্গল কামনা) বিস্ত মনোমধ্যে দেখি গ্বেষ ভাব ! 

গুভ কার্ষ্য সদা! বাধা দিয়া থাক, বুঝেও বুঝ না স্বার্থ লাঁভালাভ। 
২৮ 

তব শসনেতে হয়ে অবস্থিত, স্বার্থ নষ্ট__রাঁজ্য নষ্ট হবে শেষ। 

তব আজ্ঞাক্রমে চলি অতঃপর কৌরবেরা কষ্ট পাইবে বিশেষ ! 
হন 

পর অভিপ্রায়ে চালিত যে জন, পৎভ্রাস্তি তাঁর অনাঁসেই হয়। 

তাদৃশ প্রভুর অধীনতা৷ সদা প্রমাদসন্বল নাহিক সংশয়। 
৩০ 

কে শক্র কে মিত্র বুঝে না যে প্রভূ, অচিরাৎ তাঁর ধ্বংস হয় কুল। 

অসতর্ক পরমুখপ্রেক্ষি প্রভূ শক্তিতে সর্বদ| হয়ে থাকে তুল। 

. ৩১ 

«লোকব্যবহার” হইতে স্বতন্ত্র “রাজব্যবহার” কহে প্রাজ্ঞ জন। 

স্বার্থ চিন্তা রাজনীতি-মুলসথত্র; স্বার্থই সৌভাগ্য লাতের কারণ! 

৩২. 

জয়ে গ্রতিঠিত ক্ষত্রিয় ব্যবসা) ন্যারান্যায় জ্ঞান তান মাত্র তাঁর। 

নিজ বৃত্তি বলি নির্দিষ্ট যে কার্ধ্য, ধর্ম্াধর্শ তায় বিচার কি আর? 

৩৩ 

জাতী বৃত্তির অনুষ্ঠান তরে, পাপ পুণ্য-কিছু হবে না ভাবিতে। 

যে ভাবে মে অতি নীতি-মনভিজ্ঞ, রাজধর্ম অর্থ পারে ন বুঝিতে। 

৩৪ 

কার্য কালে যেবা হয় সশঙ্কিত, ধর্মাধন্ম লয়ে বৃথা করে গোল। 

রাজকার্য্যে সেই অতি অকর্ম্ণ্য, তাহাহ'তে কভু হয় না মঙ্গল। 

৩৫ 

অহে! মহারাজ ।-_প্রঙ্ঞাচক্ষু ধীর, পরিণতবুদ্ধি, জ্ঞানের জলি 

ৃদ্ধসেবী_প্রভে ! নীতিজ হইয়া €ক জন্য হতেছ কর্তব্য বিরোধী? 



দ্রৌপদী নিগ্রহ। ৬১ 
৩৬ 

হে রাজন ! ইহ'সংসারের মধ্যে, স্বাভাবিক শত্রু কেহ কারো! নয়, 
যার সঙ্গে যার সমান ব্যবস1, দেই তার শক্ত যন্ত্রণ-আলয়। 

৩৭ 

সংসারের মধ্যে--কে শত্রু, কে মিত্র, লেখ্য পরিমাণ আছে ক্ষি তাহার? 

যেধাহার কার্যে হয় পরিতপ্ত, সম্তাপের মুল হয় যে যাহার, 

৩৮ 

যেযাহারে বাথ! দেয় এ সংসারে, সেই তার শক্র নাহিক সংশয়। 
যেযাহারে সখী করে সর্বাক্ষণ, সেই মিত্র বলি পরিচিত হয়। 

৩৯ 

সুখের পন্থায় সহায় যে জন, দেই শ্রেষ্ঠ মিত্র যুক্তি অনুসারে । 
স্থখহস্তা জন বান্ধব হলেও) শক্র বোধে ধ্বংস করিবে তাহারে । 

৪8০ 

ধর্মে বা অধর্মে যেরূপে হউক, শক্র-রাজলঙ্মী করিবে হরণ) 
গুপ্ত ঝা প্রকাশ্যে যাহাতেই হয়, ধরিবে নীতিজ্ঞ শক্র-নির্যাতন। 

৪১ 

যে কোন উপায়ে রিপু ধ্বংস হয়, শক্জ্ঞদিগের সেই অসিধার, 
যদ্বারা ছেদন কর যায়, তাহা নহে কতু শস্ত্র, নাম শন্ত্র তার। 

৪২ 
ছলে বলে কিম্বা কৌশলে সতত, মুখ অন্বেষণ গ্ষরিতে হইবে 1” 
এই উপদেশে পূর্ণ রাজনীতি, যেরূপেই পার সুখী হৈতে হবে। 

৪6৩ 

প্রবঞ্চনা” রাঁজধর্শের সোপান, “নিষ্ঠ রতা” দিব্য অট্টাণিক! তাঁর। 
“পরস্থ” সুন্দর রাজসিংহাসন, “বল” দণ্ডরূপী জগতে প্রচার। 

8৪ 

ইন্দ্র নমুচিরে ডাকিয়া সুখে দ্রোহ আচরণ করিব ন বলে, 
. অঙ্গীকার করি বধিল তাহারে, কি জন্য ? কেবল রাজধর্ম্ম বলে। 



২ 

সা 

8 
ব্যাধিরে উপেক্ষা কিযে যেমন, বিলাপ হউব-হয় আববেছে! 
বর্ধমান শঙ্জ দেখিয়া উপেক্ষা করিলে ভু জীবন দিনাশে | 

৪৬ 

' বৃক্ষ মূলক্কাত-বন্দীক যেমন: অভিরাৎ ধ্বংদ করে সে বৃক্ষের) 
সেই মত শক কষু্র হউয়াও বিন করিয়! ফেলে মালবেরে | 

৪৭ 

অহো! আমীড়! পাও পুত্রগণ, বিষম বর্ধি শক্ত আমাদের। 
' অতএব শীস্ত ধ্বংস স্ুবিধেয়। নতুব। নিস্তার নাই কৌরৰের। 

৪৮ 

পাঁওর-এশ্বর্যা যতক্ষণ আমি লঙ্ভিতে ন! পারি, ততক্ষণ জ্াঁর 

নাই শান্তি, নই সচ্ছন্দ, চিত্তেডে রহিব ব্যাকুল ত্যঞ্জি নিদ্রাহাঁর ! 

৪৯ 

হয় গাওবের লতিব সমৃদ্ধি। নাহয় করিয়। দংগ্রাম হুর্বায। 

হই্য়। নিহত, সমরপ্রাঙ্গণে করিব শয়ন ! গ্রতিন্তা আমার। 

্ 

শকত্রয় নিকটে হেয়মান হয়ে) জীবনধারণে নাই প্রযোজন। 

হয় সমুচিত দিব প্রতিফলঃ নয় ধরংস হব করি মহারণ। 

৫১ 

ক্ষত্রিয় হইয়। ভক্কি মৃত্যুতে? মৃত্যু এ সংগারে না হইবে কার ? 

শক্রনির্যাতনে হইলে মরণ, বিশ্বক্ত ইইবে স্বর্গের দুয়ার 1” 

৫৭ 

এতেক কহিয়া গাঁন্ধারী দন) হইল নীরঘ, শকুনি তখন 

সুযোগ বুঝিয়া কছিল সত্বরে, «হে বিজয়ী কুতত্রেক হর্যযাধন! 

৫৩ 

পাগডবের যেই রাজলন্্ী দেখে হয়েছ সন্ত, তাহ অনায়াষ 

ছ্যুত হবার! আমি করির হরগ) তাহার কারণে: এত হুঃখ কিসে? 



৬৩ 

€৪ ). 

কতটুকু বাঁধা পাওব জিনিতে ? ক্রীড়াকাঁলে ৃিস্টিধো হুর্য্যোধন; 

যতই অস্িজ্ঞ হউক লা কেম, না পাইবে বাজী কুস্তির নন্দন। 
|] ৫৫ 

এ 

মম সঙ্গে খেলে ফে আছে এমন? ছ্যতে কে জিনিত্বে পারিবে আমারে 

যে থেলিবে €সই হারিবে নিশ্চয়, সর্বদ্বাস্ত হ'তে হইবে তাহার! 
৫৬ 

পণ মম বল, অক্ষ মোর ধয়ু। অক্ষের হৃদয় দৃঁ়তর গুণ, 
কপটতা মোর দিব্য যুদ্ধরথ, কৌশগ আমার অফুরস্ত তৃণ। 

৫৭ 

শীস্র যুধিষ্টিরে করহ আহ্বান, যতই বলিষ্ঠ হক শক্রগণ। 
ছাতযুদ্ধ যদি হয় মৌর সঙ্গে, কারে! অব্যাহতি নাই ছুর্য্যোধন। 

৫৮ 

আমার সঙ্গেতে হ্যতযুদ্ধ যদি করেন বাসব, অনন্তর আপনি, 

বানীতে বাজীতে করিব গরাত্ত! এই যে তোমার মাতুল শকুনি 

৫৯ 

যাঁর তার মত রয়েছে বসিয়া)--দেখে। কার্যযকালে বিক্রম আমার | 

জীবস্তেতে এই, মৃত্যু হলে পরে মম অস্থিখণ্ড লয়ে যাছুকার_ 
৬০ পু 

দেখাইবে যাছু! শুন ছুর্য্যোধন, সত্বর আহ্বান কর যুধিষ্ঠিরে, 

এক বালী নয়--শত শত বাজী জিনিব জিনিব কুস্তির কুমারে! ” 

৬৯ 

দ্বিগুণ উৎমাহে হয়ে উৎসাহিত কহে ছুর্য্যোধন; “অহো। কুরুপতি ! 
অহে। দেব, শুন মাতুল যাবলে; অহ! তাত! রাখ পুত্রের মিনতি 1” 

৬২ 

মহাপ্রাজ্ঞ রাজ। ধৃতরাইইী তরে কহিল] «রে পুত্র! হয়ো না চঞ্চল। 

এ্রজ।সিনধু ভ্রা! বিহারের সঙ্গে পুরর্বার এই কীর্ঘ্য ফলাফল, | 



৬৪77 জার্াদঙ্গীত। 

? 

কর্তবযাকর্তবা বাঁধি বিচার) হয়ে অবস্থিত বিছুরের মতে। 

তার পর চিত্তে চিত্তিয। বিশেষ যুক্তিযুক্ত কথ! কহিব পশ্চাতে । 

৬৪ 

শুনি পিভৃবাক্য কহে দূর্যোধন, হে তাত! দাসের রাখ নিবেদন, 

নহেক হিতৈষী ধিছুর তোমার শক্রদের করে ছিত অন্বেষণ । 

৬৫ 

শত্রহিত চিত্ত। করে যেই জন) কদাচ তাহারে মন্ত্র ভবনেতে; 

প্রবেশিতে নাহি দিবে প্রাজ্ত জন, দন্তগুপ্তি করি অতি দৃঢ় মতে 
৬৬ 

তাহার সহিত সম্ভাষ! বিধেয়, নতুবা অবশ্য নিকট মরণ। 

হেন ব্যক্তি যদি হয় মন্ত্েশ্বর। কি হয় তা হলে, জানে প্রাজ্ঞ জন। 

৬৭ 

বিদুরের সঙ্গে কবিলে মন্ত্রা, এ মহৎ কার্য হইবে না মতা 
বিশেষতঃ দেব, কার্য বিষয়েতে ছুই ব্যক্তি কভু নহে এক মত্ত । 

৬৮ 

পুরুষ হইয়া কর্তবা চিন্তনে, স্বাধীন সচ্ছন্দ হওয়া! আবশ্যক । 

অন্যের উপর নির্ভর করিলে-__-মনোবৃত্তি জ্ঞাত হয় বহু লোক। 

৬৭ 

সর্বদা পরের চিন্তায় চালিত, আত্ম নির্ভরেতে অপটু মানব, 

নীতিজ্র-সমাজে হয় হেয়-মান) দর্বল'বলিয়। না পায় গৌরৰ। 
৭০ 

পর-পরামর্শ করি পরিহার, দাও অনুমতি ছাতক্রীড়া তরে, 

ক্ষপ্রিয় আমরা) শঙ্কা কি বিবাদে ?. মৃত্যু শঙ্কা ? কেবা! ডরাঁয় মৃত্যুর ? 

৭১ 

প্রান্ত ধৃতরাষ্পুত্র-বাক্য গুনি__ বিষাদ বিমূঢ় অভিভূত প্রায়, 
ক্ষণেক নীরবে চিন্তিয়া আবার কহিল| “ হে পুত্র! কাজ নাই তায়! 



ত্রোৌপর্দী নিশ্রহ। ৬৫ 

৭২ 

পাগডবের অতি বলিষ্ঠ ছুর্দম । ধলিষ্ঠের"সঙ্গে করিতে বিবাদ) 
কদাচই ইচ্ছা! হয় না আমার, পশ্চাতে তা হলে ঘটবে প্রমাদ। 

৭৩ 

পক্রত! কখনো নহে শ্রেয়স্কর, শক্রতা হইতে সমস্তই হয় 

শত্রুতা বিকার জন্মে দেয় মনে) তাহ! হ'তে শেষে হয় কুলক্ষয়! 

৭8 

হে কুমার! তুমি বুঝিছ না চিত্তে হ্যতক্রীড়া অতি সর্বনাশ কর 
কলহের মূল) অনর্থ-নিদ্বান, হ্যুত হতে কিছু নাই ভয়ঙ্কর! 

৭৫ 

অহি বিনিশ্দি্ত পার্টিকয়খানি,_ দেখিতে সামন্ত তাঁহার ভিতর 
রয়েছে ভীষণ বজ শত শত! তীক্ষ মর্শ-ভেঙ্দী জীবনাস্তকর-_ 

৭৬ 

শাঁয়ক সকল রয়েছে নিহিত! কিরূপে এ কার্য্য করি অনুমতি? 
জানিয় গুনিয়া অনর্থ ঘটাতে কোন রূপে মোর হয় না প্রবৃত্তি ।” 

৭৭ 
শুনি পিতৃবাঁক্য গীদ্ষাবীননান কহিল “হে তাঁত! রাখ নিবেদন, 
উপস্থিত কার্যে দিও মা ক.বাধা, না হইবে ইথে অনর্থ ঘটন। 

৭৮ 
ছাতক্রীড়া যদি হইত কুকার্যা, তাণ্হলে পূর্বের প্রা্জ নয়গণ 
কেন এছুক্িয়। করিতেন তবে? কেন হ'ল ছ্যতক্রীড়। প্রপয়ন? 

৭৯ 

ছাতে হত্যাকা ঘটে নাই কত, করীড়ায় সংগ্রাম হয়েছে কোথায়? 
পণে অয়ী হব-_-পণে জয়ী হবে, অত্যহিত হয্ব কখনো। কি তায়? 

৮০ 

হাতক্রীড়া করি হব শক্রদ্রী-. কৌশলে সাঁধিব মহ ব্যাপার 
হইবে অভি সিদ্ধি অনায়াসে, হটবে বিুক্ বর্ণের ছয়ার। 

৯ 



৬৬ আর্যযসঙ্গীষ্ত | 

৮১ 

অতএব প্রত হই প্রসন্ন) মাতুলের ৰাক্যে হয়ে আস্থাবান, 
সভ। নির্মাইতে কন আদেশ, কৌরবের ইথে হইবে কল্যাণ । 

৮২ 
বিধাতা প্রসন্ন হয়েছেন, তাই হয়েছে ঈদৃশ উপায় কল্পিত। 

হে তাত! আপনি হউন প্রসন্ন তবেই মঙ্গল হইবৈ নিশ্চিত !৮ 

৮০ 

বারস্থার অদ্ধ--বুধালেন পুত্রে বারহ্ার-তাঁকা খণ্ড ছর্য্যোধন, 
কুচক্রমন্কুল কুটিল পথেতে যদৃচ্ছ! ভাবেতে চলিল, তখন 

৮৪ 

অগ্য। গ্রবৃদ্ধ অন্ধ ধৃতরাষ্্_ অগ্রসন্ন ভাবে হইয় সম্মত, 

কহিলেন, "পুত্র ! শুনিলে ন। বাক্য-_ ছ্যত-ক্রীড়া ফিস্তু অতীব গর্হিভ! 

৮৫ 

কদাচই এই অন্তায় প্রস্তাবে গবৃত্তি আমার নাই হূর্যোধন। 

যাহ| ডাল বুঝ) তাই কর তুমি_- শেষে সস্তাপিভ হবে বিলক্ষণ। 

৮৬ 

ধর্শ,বিগর্থিঙ কার্ধ্য ছ্যতত্রীড়া, কথনো। ইহাতে হবে না মঙ্গল, 

সহাপ্রান্ঞ ত্রাতা। বিদুর পূর্বেই--. বুঝেছেন এই কার্য ফলাফল। 

ৃ ৮৭ 

এ সেই ক্ষত্রিয়-জীবনাস্তকর ভয্নের কারণ হ'ল উপস্থিত, 

সর্বনাশ-ুত্র হ'ল এত দিনে, শ্বহো! কি কহিব--দৈব বিড়ন্বিত ! 

৮৮ 

ুর্ধযোধন তব ইচ্ছা যা তা কর, করিব না আর নিষেধ তোমারে, 

দৈব বশে বিশ্ব চালিত সতত, দৈবে যা ঘটাবে অন্ঠথা কে করে? 

৮৯ 

জ্ঞান পারাবার রাজ] ধৃতরাষ্, দৈব ভাবে মুগ্ধ হইয়। অস্তরে, 

শৃঙ্খল আবদ্ধ শার্দুলের প্রায় অচ্ছেদ্য অপত্য স্নেহের নিগড়ে, 
&. 



ভ্রৌপদী নিগ্রহ। ৬৪ 

৩ 

হই! বিবন্ধ পুনঃ দৃঢ়মতে ভৃত্যগণ গ্রতি কহিল তখন; 

“শীস্র দিব্য.মত। করিয়। নির্মাণ * হদ্ধাত তরে কর আয়োজন!” 
৯১ 

রাজ আজ্ঞা ক্রমে হইয়! সত্বর সহম্্র সহম্র শিলনকারগণ, 

'হৈম বৈদূধ্যাদি চিত্রিত সুন্দর) তোরণ “স্কাটিক” নামে মনোহর--- 
ৃ ৯২ 

প্রস্তরে নির্দিত বিপুল বিস্তুত সভা স্ুপ্রস্তত করিষ! ভাহাতে 

বিবিধ বিচিত্র রত্বার্দি খচিত-- নান! বর্ণাত্বক আসন যত্বেতে 

৯৩ 

বিছাইয়) পরে হইয়। সত্বর_- নিবেদন কৈল অন্ধ সমীপেতে। 

“মহারাজ ! যথা অন্থমতিক্রমে হয়েছে প্রস্তত সত17 বিধিমতে 

৯৪8 

আয়োজন সব হয়েছে, এখন জোষ্ঠ রাজপুত্র দেখিয়া নয়নে 

হইলে সত্বষ্ট হইব কৃতার্থ- সফল প্রয়াস হবে শিল্পিগণে)” 

৯৫ 

শতঃপর প্রাজ্ঞ অস্বিকানন্দন) বিছুরে ডাকিয়| কহিল যতনে )-- 

"হে দ্রাতঃ কৌরবহিতৈষী বিছুর ! গিয়। ইন্্গ্রস্থে ত্বরিত গমমে। 

৯৬ 

যুধিটিরে এখ! কর আনয়ন, আসি পাওুপুত্র ভ্রাত্বগণ সনে, 
মম রত্বদত। করিয়। দর্শন, স্ুত্ব্দ যত ক্রীড়া করুন এখানে! 

৭ ূ 

মহীপ্রজ্ঞাবান ধর্ম্াত্বা বিছুর। জোঠ্ের় এ হেন অন্তায় আজ্ঞাডে, 
. হইয়। ব্যথিত কহিল তখন-. "মহারাজ এই গর্হিত কার্ষ্যেক্ে 

৯৮ 

গুবত্তি আমার হতেছে না প্রভো ! কদাঁচ একার্ধা করনা করনা 
হাত হ'তে হযে কলহ নিশ্র। কলহ হইে কি হবে জান না? 

॥ 



৬৮ আান্যমঙ্গীত। 

নী 

হবে রক্তপাত সংগ্রাম হূর্বার। শেষে বংশ নাঁশ হইবে তাহাগ্ে। 
ধিছুরের কথ! গুন মহারাঞ্জ, লহে সস্তাপিত হইবে পশ্চাতে !» 

3১৬৩ 

গুনি ভ্রাতৃবাক্য কহে অন্ধরাজ; “অহে! ভ্রাতঃ! তূষি হও ন। চিন্তিত 

বৈধ অনুকূল থাকে ধদি) তবে কখনে। হবে না ইথে অত্যহিত ! 

১৩১ 

দৈব গ্রতিকুল হয়ে থাঁকে ধদি, হবে বংশ নাশ) অন্তথ| কে করে? 
দৈব বলে বিশ্ব চাঁলিত হইয়! অধৃষ্ট পন্থায় ঘৃরে চক্রাকারে। 

১৪২ 

সংসার স্বধধীন নহেক কখনো) দৈবেই সমস্ত হয় সম্পাদিত। 

দৈব নিয়ৌগেতে নিয়োজিত জীব চেষ্টিত হইয়| ভ্রমে অবিরত । 
১০৩ 

স্থথ কি সৌভাগা, ছুঃখ কিম্বা শোক, সমন্ত দৈবেতে রয়েছে নিহিত। 

হবে যা, তা হবে, কে করে অন্তথা? অতএব ভ্রাতঃ! হয়ে ত্বরান্বিত 

১০৪ 
গিয়া ইন্প্রস্থে আন যুিষ্টিরে, স্থন্দ্যতারস্ত হউক সভাতে, 

দৈব স্ুপ্রদন্ন থাকে যদি তবে কৃ অত্যহিত হবে না তাহাতে ! 

ইতি পঞ্চম লর্গ। 



ষষ্ঠ সর্গ। 
১ 

রাজ আন্ঞাক্রমে হয়ে অনুরুদ্ধ। অনিচ্ছীক্রমেতে বিছ্ুর ধীমান 

বাতবেণী দিব্য অঙ্বাবূঢ় হয়ে ই্প্রস্থমুখে করিল! প্রস্থান | 

হস্তিন! হইতে হই! বাহির, মানা অমঙ্গল দেখিয়া নয়নে) 
উৎকণ্ঠা আকুল হইয়। বিছুর) বিবিধ আশঙ্কা চিস্তিলেস_ মনে! 

ন্ ঙ | 

যায় যায় আব থমকি থমকি পড়ায় তুরঙ্গ চমকিত তাবে, 

শির হৈতে খসি পড়িল উষ্কীষ, শৃগাল কুকুর ফাদ মোর রষে | 

$ 

উর্দমুখী হয়ে ডাকে গাভীগণ, উড়ে গৃ্দল মাথার উপরে । 

আকাশ হইতে খসে উন্কাপিও ! বিন! মেঘে শূন্য গরজে গল্থীরে | 

৫ 

চিন্তিত হইয়! চলিল! বিছুর কানন প্রীস্তর অতিক্রম করি, 
ক্রষে দুর হ'তে হইল লক্ষিত কাঞ্চনরিরীটী পাওবনগরী। 

ঙ 

বাতবেগী অশ্ব দেখিতে দেখিতে যমুম] পুলিনে হ'ল উপনীত । 

দেখি যমুনার অপূর্ব মাধুরী, রিছুর-আহলাদে হইলা মোছিত। 
৭ 

নবনীলঙজলধর যিনি কান্তি কালিন্দী, সধুর তর ভাদয়ে 
চল ঢল শ্যাম শোতামদী, কিবা কুলু ফুলু বুধ! সংগীতে জাগার” 

্ | ৮ 

ডাঁবুক হুদয়,_গ্রবাছিত! ভীরে কাঞ্চনকিরীটী পাঁওবমগরী 
ইন্জগ্রস্থ মর্ধ্যে দশ লয় জিনি বৈষয়ন্ত পাওদেক্স পুরী। 



৭৪ আর্যযসঙীন | 

মা, 

রতন কাঞ্চনে খচিত পতাকা সহত্র সহত্র উড়ে মনোরম ! 

কালিন্দীর গাঢ় সুনীল সলিলে পুরী গ্রতিবিশ্ব পড়ি অন্ুপম__ 
১০ 

মাঁধুরী বিকাসে, দেখিয়া বির অতি বিমোহিত হইয়| অন্তরে । 
করি পাওৰের কল্যাণ কামনা গ্রবেশিল। গ্রাজজ সেই রত্বপুরে! 

১১ 

বৈজয়ন্তধামে দেবেজ্ত্র যেমতি দেবতার দলে হয়ে পরিবৃ, 
সদ। শাস্তি সথে পালেন প্রকৃতি) ইন্জপ্রস্থে যুধিঠির সেই মতত)২- 

১২ 

গেবত| জিনিয়! ভ্রাতৃগণ সহ গ্রাজ্ঞ মণ্ডলীতে হয়ে পরিবৃত; 

সসাগর। পৃথী পালেন সুন্দর স্বাধীন সচ্ছন্দ সদানদ চিত! 

১৩ 

অশ্বপৃষ্ঠ হতে হয়ে অবতীর্ণ দ্বিঙাতি কর্তৃক হয়ে পুক্ামান, 
রাঞ্দভ1 মধ্যে করিল! প্রবেশ সত্য ধর্ঘমনিষ্ঠ বিছুর ধীমান। 

১৪ 

দেখিয়া বিদবুরে অতীব সম্রমে, ভ্রাতৃগণ সহ রাজ! যুধিঠির_ 

হইয়া গ্রণত পুজি বিধিমতে, কহিলেন পরে « হে মহাত্ম। ধীর). 

১৫ 

গ্রীন্ত চূড়ামণি | কুশলত সব? অগ্রদন্ন চিত্ত 'দেখিতেছি কেন? 
সর্বন্মঙ্গলে আছেন ত তাত? ক্কাজ-অকুশল ঘটেনিত কোন? 

১৬ 

ধার্তরাষ্ট্রগণ ধৃতরাধ্র গ্রতি, অনুকূল ভাবে আছেত সকলে? 

প্রক্জাবর্গ তার আছে ত স্ববাধ্য? পুরবামীগণ আছে ত মঙ্গলে?” 

১৭ 

বিছুর কহিল « হে বিজয়ি শ্রেঠ! ইন্্রকল্প'মহামনা"কুকপতি। 
জাতিগণ স্থথে হয়ে পদিবৃত সর্ব সুম্লে আছেন সম্রতি। 
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১৮ 

বিনীত বিল পুরণ স্বারা হয়ে শীত শোবশুন্ত দৃঢ়মন, 

হইয়া অনন্যচিত্ত স্থিরভাবে আত্মোৎফর্ষে ব্রতী আছেন; রাজন ! 
১৯ 

কুরুরাজ তব কুশল দরিজ্ঞামি, জিজ্ঞাসি রাজ্যের বৃত্তাস্ত বিশেষ, 

কর্তধ্য প্রকৃতি পালন বিষয়ে মনোযোগী হ'তে দিয়া উপদেশ) 
২৪ 

এই কথাকটী বলেছেন-_“পুত্র ! ত্রান্থগণ তব বছ যত্ব করি, 
« দিব্য সভা এক করেছে নির্মাণ, তোমার সভার অনুরূপ করি! 

ৃ ২১ 

« অতএব তুমি আমি হস্তিনায় এই দিব্য সভা কর দরশন। 
« তব সম বিজ্ঞ সভ্য সমাগমে সভার সৌন্দর্য্য হইবে বর্ধন। 

২২ 

£ এই সভামধ্যে ভ্রাতৃগণ সঙ্গে সুহৃদাত ক্রীড়া কর আনঙেতে। . 

« তোমা সভা সমাগমে পৌরজন হবে সমধিক আহলাদিত চিত্তে ! 

৩ 

« সমাগত সচ্চরিত্র কৌরবেরা নিমন্ত্রিত যত রাঁজগণ সবে 

« প্রীত প্রফুলিত হইবেন চিন্তে এথা সমাগত দেখি তোম। সবে! 

চি. 

হে বিজি শ্রেষ্ঠ উদ্ধার থদীর ! ধূৃতরাষ্টর ধূর্ত দৃতকারগণে 

করেছে নিযুক্ত; দেখিবে সতর্কে! এইজন্য আমি এসেছি এখানে ! 

২৫ 

কুফরাজ আজ্প। করিয়া পালন হস্তিনানগরে চল যুধিষ্ঠির ! 
সবিশেষ কথ! কহিলান এই, যাহা! শ্রের বুঝ) কর তাহা স্থির 1 

২৬ 

বিছুরের কথা শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন “তাত! দ্যৃতক্রীড়া হলে 

হবে বিষন্বাদ প্রমাদ ঘটনা, হেন কারে রত হইব কি লে? 

এ 
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ত্ধ 

জানিয়া শুনিয়া তুজলের মুখে কি প্রকারে হস্ত করিব জ্পর্ণ? 

জানিয়া গুনির। কি গ্রকারে প্রাজ্ঞ, করেতে লইব জলন্ত দহন? 

২৮ 

একার্ষো আঁপনি কি বলেম? মোরে বলুন সে কথা) আমর| সকলে 

আপনার মতে আছি অবস্থিত) আপনার বাক্য ঙ্গাবাক্য ধ'লে 

নি 

মানি, জানি তাহা অভ্রাস্ত অটল, হে তাত।-_ মহাত্মা মহাপ্রজ্ঞাবান। 

ধার্ম্িককুলের আদর্শ ধর্শাত্বা ! পাওষে বিপদে রক্ষার নিদান! 
৩৪ 

আসন্ন বিপদ শঙ্কুল গ্রাস্তাযে কি আজ্ঞা পাঁওবে করেন আপনি? 

বিছুর বিমর্ষে কহিলেন তবে “ দ্যুত যে অনর্থ নিদান ত। জানি, 

৩১৯ 

উপস্থিত ক্ষেত্রে নিশ্চয় কলহ হইবে, অনর্থ হইবে তাহাতে; 

এইরূপে কত বুঝাইয়াহ্ি্, তথাপি রাজন তোমায় লইতে 

৩২ 

পাঠালেন মোরে, হে বিদ্বান ! ইথে-- যাহ! শ্রেয় বুঝ কর সেই কাজ, 

সমস্ত খিদত করিলাম আমি,-কর্তব্য ষ। হয় কর মহারাজ ।” 

৬৩ 

বিছুরের বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন “তাত! জিজ্ঞামি আবার, 

ধার্তরাস্্রগণ ব্যতীত তথায় অংৰ কোন কোন ধুর্ধ ছ্যতকার 

৩৪ 

ত্রীড়ার্থে আহ্ত হন্বেছে সম্প্রতি) যাহাদের দে শত শত ধন 

পণরাখি আমি খেলাইব অক্ষ ?" বিশেষ আমায় বলুন বিদ্বান । 

৩৫ 

ুধি্ি্ন বাক্য গুনিগা বিছা কছিলেন “ বলি গুন পৃষ্থীন্বর ] 

অক্ষতকাভিজ্ঞ কৃডহত্ত চক্্রী মর্ধ্যাদা-বিলোগী গান্ার-ঈশ্খয়। 
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৩৬ 

ূর্তচ্ড়ামণি শকুনি, আপনি-_- রাজ! বিবিংশতি, চিত্রসেন আর 
সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় আদি ধূর্ত প্রবঞ্চক যত ছাতকাঁর 

৭ 

জীড়ার্থে প্রস্তত রয়েছে তথায়।” শুনি ষুধিঠির চিন্তি অকুশল, 
কহিলেন “ প্রাজ্ঞ! তবেইত, যত ভীষণ কুচক্রী দ্যুতকার দল 

৩৮ 

রয়েছে তথায় !-_থাকুক, তা বলে কিকরিব আর? উপায় তনাঁই] 
দৈববশে বিশ্ব চালিত সতত, দৈবে যা ঘটাবে ঘটিবে তাহাই। 

৩৯ 

হে কবে! জনক, দর্ধদা পুত্রের ইচ্ছ! অনুগামী স্নেহ পরাধীনে। 
পুত্র পক্ষপাতী কুরু রাজবাক্যে চাহি ন। গ্রবৃত্ত হইতে দেবনে। 

৪৪ 

আপনি যে আজ্ঞ| করিবেন, তাই করিব, হে প্রান্ঞ, হিতৈষী সুজন! 
পরস্ত শকুনি গ্রগল্ভ হইয়া ক্রীড়ায় আহ্বান করিলে তখন 

৪১ 

অবস্ত থেলিব, আহুত হইলো, পরাধ্মুখ না হইব কোন মন্তে, 
ইহাই জামার চিরস্তনরত, কিন্ত ইচ্ছাক্রমে শকুনি সহিতে 

৪২ | 

করিব না ক্রীড়া, ইচ্ছায় কে কবে ৰিপদে আহ্বান করে সংসাঁরেতে ? 
অহ দৈব! তুমি লকলের মূল তোমার শাসন কে পারে লঙ্ঘিতে ? 

৪৩ 

ভবিতব্য কায় কিরূপ কে জানে? কেজানেকি কার্ধ্যে ঘটবে কি ফল? 
কেঞজানে কখন কোন নিয়মেতে ঘটে জীব ভাগ্যে কুশলাকুশল ? 

ূ ৪8৪8 

ভবিতব্য দ্বার মুক্ত হত বদি থাকিভ জীবের প্রবেশাধিকাঁর__ 
ভাহলে কি বিশ্ববৈচিত্র থাকিত ? হত দৃঃখময় এ নর সংসার। 

১০৩ 
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8৫ 

মহাঁগ্রাজ্ঞ সত্যধর্শপরায়ণ ধর্পুত্র মহারাজ যুখিহির 

মানব-ম্বভাবে হইয়। বিজান্ত-- অধীন হইয়। অন্ধ নিয়তির, 
৪৬ 

কৌরবের"চক্র বুঝেও) কেবল দৈবের উপরে করিয়! নির্ভর, 
অনথের মূল ছ্ুতন্রীড়া তরে হইয়। সম্মত) হইয়া. তৎপর, 

৪৭ 

গমনোপযোগী আয়োজন তরে করিলেন আজ অন্ুচরগণে । 

পরদিন প্রাতে ত্রাতৃমাত্সহ, দ্রৌপদী প্রনৃতি প্রিয় তমাগণে, 
৪৮ 

অনুচর আদি, ব্রা্মণমগ্ডলী, সকলেরে সঙ্গে লইয়া! রাজন, 

বাহিলক প্রদত্ত রথে আরোহিয়। হস্তিনাতিমুখে কিল! গমন! 

৪৯ 

রত্ুময় তূষা! দিব্য পরিচ্ছদ রাঁজলঙ্ষ্ী দ্বার! হয়ে দীপ্যান, 

ইন্্রকল্প মহাবাহু পঞ্চ ভাই বিছুরের সঙ্গে করিল! প্রস্থান ! 
৪ 

হস্তিনানগরে হয়ে উপনীত প্রথমতঃ ষথা ন্যায় সমাদরে, 

তীম্স) দ্রোণ) কপ, কর্ণ, অশ্বখাম1! সহ সম্মিলিত হইয়া) সবারে 

৫১ 

বন্দনালিঙ্গন করি বিধিমতে $ পরে সোমবত্ত, শল্য, হুর্যেণাধন, 

গাদ্ধারাধিপতি শকুনি গ্রভৃতি। হুঃশাসন আদি যত ভ্রাতৃগণ্, 

€২ 

জয়দ্রথ আদি কুরুগণ সবে, সমাগত যত নরগতিগণে, 

যথা রীতি করি প্রিয় সম্ভাষণ) জতঃপর যত.ভ্রাভূগণ.মনে-_ 

€৩ রী 

হয়ে পরিবৃত, রাঁজগৃহ মধ্যে যথা প্রজাবান কৌরবের পতি 

ধৃতরাষ্ট্র ধীর আঁছেন বলিয়া সেই স্থানে গিয়া পার্থ মহামতি 
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৫৪ 

গ্রণত হইয়া! পাদপ্ে ধত্বে। দেবোপম অন্ধে করিল! পৃজন, 

অন্ধ গকলেরে আশীর্বাদ করি, করিল সাদরে ললাট চুম্বন। 
" ৫৫ 

তদস্বর রাজী গাদ্ধারী যখায়, লুষাগণ সহ হয়ে পরিবৃতা। 

পুষ্পবীথিকায় যেন পারিজাত! আছেন বসিয়া, গিয়া সবে তথ! 

৫৬ 

ভক্তিভারে সেই পতিব্রত1 পদে, হইয়া প্রণত, হলেন সম্জ্রীত। 
পাগুবদিগকে দেখিয়া নরনে কুকবৃদ্ধগণ হল হর্যান্িত। 

৫৭ 

দেখি সেই সব পুরুষ-সিংহেরে কাহার অন্তরে আহ্লাদ ন| হয়? 
পুরুষ গুণেতে বিভূষিত দেই ইন্ত্রকল্পরূপে কোন্ সদাশয় 

৫৮ 

না হয় মোহিত? নীচাশয় জন, গোৌরবান্ধ হয়ে সস্তাপিত হয় | 
ভাবে শক বলে,কিত্ত সেই মূঢ় জানে ন! সৌন্দর্য্য গর্ব চূর্ণ হয়? 

৫৯ 

পাব মৌন্দর্ষ্ে ক্র,র দুর্য্যোধন অনন্ত, দহে সম্তাপ-অনলে 
পাগুবের তাহে কি হইবে বল? কাঞ্চন পুড়িয়া দ্বিগুণ উজলে | 

৬৩ 

বধূ্গণ সবে জৌপদ্ীর সেই দীপ্তিমতী মহামহিমা মণ্ডিত 
জগতছুন্নভ রূপরাশি হেরি অবশ্ঠ হৃদয়ে হ'ল সন্তাপিত। 

৬১ 

সহজে অবলা! সৌন্দর্ষোর দামী, যাহাদের ইহ সংসার মধ্যেতে, 
সৌনদরম্যই মশা অবশন্ব যষ্টি, যার! দিবানিশি সৌন্দর্য্যের শ্রোতে) 

৬২ 
ভাঁসিয়! ভাসি! বিকাসে মাধুরী, সৌনার্ম্য-গর্কেতে করে টলমল! 
কোমলাঙগী-কিদণয় কমকান্তে! কতক্ষণ? রূপ জুর়ারের জল। 



প।খলদীতি |. 

৬৩ ৃঁ 

্রীক সঙ্কাশ পদ্মপ্র বারি টলমল ভাবে বিকামি মাধুরী, 
ভিতরে অসার অপদার্থ, অশখথি পলকে মিলায় | এ হেন স্ুুদদরী 

৬৪ 

আন্ের অতুল সৌনাধধ্য নিরথি হবে যে ঈর্ষিতা সদেহ কি তাতে 
রূপ অভিমানী অব্ল! তাহারা! গুণ অভিমানী পুরুষ জগতে 

৬৫ 

সমস্তই ; যেই পরের সাগুণে না হয় সত্তপ্ত, সেই সদাশয়। 
পরগুণে যেই অন্ধ, সেই অতি সংকীর্ণহৃদয় অবলা প্রায় 

৬৬ 

নিজ ক্ষুদ্রতাঁয় আবদ্ধ সতত, নীচতা তাহার বড় ভয়ঙ্কর ! 

দূর্যোধন এই ধাতুতে নির্মিত, যাঁর নামে দ্বধা। করে থাঁকে নর ! 

৬৭ 

গৌরবানুভব উন্নতির মূল। কিন্তু সর্বক্ষণ হয়ে সাবধান, 
আত্মবৎ পর গৌরবের প্রতি করিও সুবিজ্ঞ মর্যাদা বিধান। 

্ ৬৮ রর রঃ 

আত্মগৌরবেতে না হইয়া অন্ধ, পরের গৌরব বুঝে যেই জন, 
তিনিই মহাত্মা, চিত্ববৃত্তি তার বিশুদ্ধ গ্রশস্থে পরশে গগন! ৪৫ ৯ রঃ 

গর্ব আর আত্মগৌরব উভয়ে একবন্তব, নয় স্বতন্ত্র দুয়েতে। 

আত্মগৌরবেতে অন্ধ হয়ে যেই পরের গৌরব ন| পায় দেখিতে 

৭০ 

সেই সে গর্বিত) সংসার কণ্টক ! আপনার সহ পরের মর্য্যাদা 
বুঝে যেই নর) পালে বিধিমতে মাহাত্মা সে, ইহা নহেক.অন্তথ| | 

৭১ 

যাহা হৌফ সেই পুরুষসিংছেরা লয়ে অনুমতি করিয়া বিশ্রাম 
(রছ্রমনিরেতে) ভাস্বর সবে হষ্টচিত্ব হয়ে করিয়া ব্যায়াম 



ণ২ 

নান দাম পুজা তোজনাদি করে নিত্যকূতা সব করি সমাপন, 
পরম স্বখেতে যাপিল। যামিনী, ক্রমে প্রতিভাত প্রভাত লক্ষণ | 

৭৩ 

গৃহে ম্লান মণিময় দীপপ্রত|। গগনে গুধাংশু ক্রমে পরিস্নান, 

ক্রমে পঠিম্নান নিবুনিবু ভাতি__ স্ফণট তারাবী, উষার নিশান 
৭৪8 

হেমাঘুদ দাম পূর্বাকাঁশপটে প্রভাসিত ! বিশ্ব হাসিছে আনন্দে, 
ঘহিছে মৃছুল প্রাতঃসমীরণ, কুসুম সুরভি মকরন্দ গন্ধে 

৭৫ 

আমোদিয়া দিশি ! গাইছে প্রভাতি প্রকৃতির পিক পাপিয়া ময়ুর, 
' ই-_কুহ, পিও-_পিও) কেকা গানে, (জোগিছে ভারত গগন সুদুর 1) 

৭৬ | 
.ইছে প্রভাতি মধু মাতয়ারা অলি, ফুলবধূ প্রেমভাব ভরে, 
গুনি সে সঙ্গীত তরুব্রততীর পল্লবে পল্পবে নীহারাক্র বরে। 

৫ ৭ ্ 

গাইছে প্রভাতী বন্দী রাজগৃহে, জাগাইতে পাওুরাজ পুত্রগণে, 

“গা! তোল প্রতীপকুলরত্বধ্বজ যুধিষ্ঠির, রাজরাজেন্ত্র ! এক্ষণে 

৮ ৭৮ 

প্রভাত শর্বরী, জাগ্রত প্রর্কৃতি, প্রফুল্লিত পৃর্থী নরনারীদল, 

বহিছে সুস্গিগ্ধ ্রানতঃসমীরণ বিতরি স্থুরতি পুষ্প পরিমল, 
৭৯ 

ডাকিছে দৈয়াঁপ, ভাহুক, ভাহকী, ফিঞ্গা শুক; শারী, শামা, পারাবত 
গাপির্ম্ট কোকিল, অলিকুল কিবা করিছে মধুর বীণাঁর সগত ! 

॥ ৮০ | 

পূর্বাকাঁশপটে রক্তরাগচ্ছটা অরুণ অলক্ষে উজলি ভূবন 
উঠিল হে! উঠ উঠ পৃথীপতি, চেয়ে দেখ কৃরযা-ুবর্ণ-কিরণ 



৭৮ | আর্ধ্যসঙ্গীত। 

৮১ 

গ্রনাদ গাদপচূড়ে প্রতিভাত ! বাম্পধবলিত জান্বী-সলিলে 
ভাসে রবিরশ্শি, ষেন দ্রবীতৃত তগ্তকাঞ্চনের আোতঃ ঢঞটলে 

৮২ 

বয়ে যায়! উঠি দেখ পৃর্থীপতি, আর কতক্ষণ রহিবে শধ্যাতে ? 

ত্যজি 'নিদ্র। এ অক্ুণের সহ কিরণ বিস্তার কর ভুবনেতে। 
৮৩ 

সর্বঘলোক চক্ষু ভাস্করের প্রায় তুমিও পৃর্থীর চক্ষু পৃথীপতি! 

সৃপ্িস্থিতিলয় হয় হুর্যকরে, তব করে প্রত হয় সৃষ্টিস্থিতি। 
৮৪ 

নাঁশের বাসন! নাই তব তাই, নতুবা তোমার গ্রচণ্ড গ্রভায়। 

কতক্ষণ সৃষ্টি থাকে মহাবাহো ? তোমার প্রভাব অলঙ্য্য ধরায় ! 

৮৫ 

মহারাজ! গা তোল হে; সুপ্রভাত ! পর রাজবেশ প্রকৃতির্জন; 

ন্যায়, সত্য, ধর্ণা, দিব্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে প্রকৃতি পালন 

৮৬ 

কর হে ধর্্াত্ম। ! মহাত্মা) তুমি হে প্রতীপকুলের গ্রদীপ্ত ভাস্কর, 

সমৃদ্ধি। সম্মানে, সদগ,ণে হে তুমি অতুল পৃথীতে, পুগ্যের আকর | 

৮৭ 

গাতোল হে জ্যেষ্ঠ পাঁওব! রজনী প্রভাত, প্রভাত অরুণ কিরণ) 

মুক্ত বাতায়ন পথে ধীরে ধীবে প্রবেশিছে দেখ মেলিয়। নয়ন। 

৮৮ 

তণুকাঞ্চনাভ বর্ণেতে তোমার, হইয়া বাঁলার্ক কিরণ সম্পাঁত 

দ্বিগণিত জ্যোতিঃ গ্রকাশে! গাতোলঃ গাতোল হে,ওছে পাগুবের নাথ! 

৮৯ 

উঠ মহাবাঁহে! মধ্যম পাগুব ! বিক্রমকশরী বীরচূড়ামণি ! 

ভ্রাডধন্দতন্ত। উদ্ধার) তেজন্বী, আদমসাহস সমরে অগ্রী। 



ত্রৌগরদী নিগ্রহ। ৭৯ 

সু 

তব সম যুদ্ধবীব ভূমগ্ডলে আ'র নাই, তব বিক্রম প্রভাতে 

ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, অরুণ, সকলে নিশ্রত, সম্মুখ রণেতে 
৯১ 

কালাস্তক গদ| লয়ে যবে করে; দীড়াও ক্রোধে ওছে মহাবল !. 

কোন্ দেব, নরাম্থর, কোন্ অদ্রি,। কোন্ মহাসিন্ধু থাকে হে অটল? 

৯২ 

ওহে বীরত্রাস, মহাযোধ ভীম! আঁর কতক্ষণ রহিবে.শয়নে ? 

সুপ্রভাত সুখ্যামি নী, দেখ হে অলিন্দ উজলে অরুণ. কিরণে। 

৩ 

স্থগ্রভাত স্থখযামিনী, গাতোল ভূৃতীয় পাওব বীরেন্দ্র বিজয়ী 

ত্রিভূবন-ত্রাস মহারথকুল- অগ্রগণা, মহাতেজন্বী, বিনয়ী, 

৯৪ 

একাধারে সত্ব রজঃ তমে]! আদি পরম্পর স্ুবিরোধি গুণত্রয় 

প্রাপ্ত পরিপাক ! চন্দ্রবংশে প্রভো! নর নারায়ণ! জ্ঞানের. আলয়। 

৯৫ 

দ্রাতৃধর্মতক্ত জিতেজ্িয় বীর, জিতআত্মা, জগদীশ প্রিয়মিত্র ! 

যোগেন্্র, রাজেজ্জ্র, বীরেন্তর, ধীরে! যেগিরাজ, প্রাজ্কুলপুজ্যপাত্র! 

৯৬ 

নবজলধর বরণ স্থন্দর, খিশাল আয়ত পদ্মপত্র নেত্র) 

বিশাল প্রশস্ত কপাল; কপোল-- কোমল শ্যামল চলদল পত্র-- 

নি 

জ্যোভির্শয় | তাহে বিশ্রংদিত কিবা হেম মণিময় কুগ্ডল কণ্ঠেতে 
মণিময় হার ছুলেছে উরসে॥ যেন তারাঁবলী শ্যাম গগনেতে-- 

৯৮ 

প্রকাশিছে ছ্যতি ! আহ! হেনরূপে কার চিত্ত নাহি হয় বিগলিত? 
ন্বগ্রভাত স্থখযামিনী, অর্জুন! গা তোল হে, রূপ কর প্রকাশিত। 



৮ আর্য্যসঙ্গীত | 

৪৪) 

ন্থগ্রভাত শ্ুখযামি নী, গা তোল নকুশ্র সবরথ মন্মথ মুরতি। 

মহাবাহো) মহাপ্রাজ্ঞ, ধন্মাত্বন্ সত্যনিষ্ট ভ্রাতৃতক্ত মহামতি । 
১০৩ 

সুঙ্রভাঁত স্থষামিনী, গা তোল সহদেব! সাধুচিত্ত বীরবর | 

জ্ঞানধর্ বিভুষিত স্তায়নিষ্ঠ, ভ্রাতৃধর্্মতক্ত ওঁদার্যয-আকর। 

৯১০১ 

সুপ্রভাত স্থথযামিনী, গা তোল ভৃবনমোহিনী যাক্মদেনী সতী, 

বীরবাঁলা, বীরদ্লনী, সম্রার্ভী, পাগুবগৃহিণী মহাগুণবরতী, 
১০২ 

নাবীকুগনিধি, রাজীকুলসিংহী, বীরা তেজস্থিনী, বীরবিনোদিনী ! 

সত্য-র্ঘজ্ঞানরত্ে বিভূষিতা) রাজনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, পদ্মিনী,_ 

১০৩ 

পল্মগন্ধী, পন্মপলাশনয়ন1, নীল্পদ্মনিভ নীরদবরণী, 

দীর্ঘ সুনীল কুটিলকুস্তলা, নধর যৌবনা, গুরুনিতদ্বিনী । 

১০৪ 

শ্রবণে রুচির হৈমরত্বময় কুত্তল) কণ্ঠেতে মণিময়হার, 

মৃণাল কোমল করে মণিময় কন্কণ, কটিতে চক্ত্রমণিহার। 

১০৫ 

পরিধান দিব্য পীতপষ্টৰাস রতন-কাঞ্চন-জড়িত; যে নরে 

ঠ্ঠামপত্রভার দলসলিতা লতা) আচ্ছাদিত পীত কুম্থম আন্তরে। 

১০৬ নু 

সুপ্রভাত স্থখযামিনী, গা তোল গাগুৰ মহিষী যাক্তসেশী সতী! 

উঠ উঠ, চেয়ে দেখ বরাঙ্গনে ! গগন প্রাঙ্গণে গগনের ভাতি। 

১০৭ 

উঠ চেয়ে দেখ গবাক্ষের পথে, স্বচ্ছ শ্তামছ্যাতি সরসীর নীরে 

বালার্ক কিরণ হইয়! সম্পাত, ফুটে সুহাপিনী কমলিনী ধী.র। 



ভ্রোৌপদী নিগ্রহ। | ৮১ 
১০৮ 

ছুপ্রভাত সুখযামিনী, গ তোল গাওবমহিষি ! দেখ নেত্র মেলি 
মুক্ত বাতায়নে প্রাতঃসমীরণ প্রবেশি শয্যায় করিতেছে কেঝি 

5 ৯০৯ 

করিতেছে কেলি তব কেশদামে, গণস্থল স্পর্শি অলকার স্তরে, 

নান৷ ফুলরেণু মকরন্দকণা ফুলে ফুলে আহরিয়া সমাদরে 
ও ১১০ 

সাধিছে তোমায়! নিকুপ্জ হইতে, অলিকুল, আহরিয়া ফুলমধু। 
তব পদ্মগন্ধ মুখপয্মোপরে বমিতেছে উড়ি। উঠ বীরবধু। 

| ১১১ 

অগুরুচশন আদি গন্ধরম অঙ্গরাগ যাহা ছিল যামিনীতে 

এবে মুছে গেছে, বিশ্ব ওষ্টাধরে তাম্ুলের 'ধাঁগ মীন প্রভাতে । 

| ১১২ | 

চরণ অলক্ত রাগ শধ্যাম্পর্শে প্রভাহীন, উপাধান সংঘর্ষণে 

সখীন্দুরচিতত কচির কবরী বিশিখিল, বহার বিমর্দমে 
১৩ 

পীনোন্নত স্থুরুচির উরসিজে কমনীয় চিহরাঁজি অলম্কৃত 

শ্রুতির কুওল কমগণডস্থলে চাপি মনোহর দৃশ্ত রেখাঙ্কিত! 
১১৪ | 

আর কেন? উঠ উঠ পৃথীশ্বরি ! সুপ্রভাত স্ুখযাঁমিনী এক্ষণে 
সব নিজ তঙ্গ হেতু এ গুন গ্রন্কতি আপনি গায় কুঞ্জবনে। 

ইতি ষ্ঠ সর্গ। 

১১ 



সপ্তম অর্গ। 
১ 

অপূর্ব দর্শন স্ফরটাক তোরণ-_ স্থপতি, বিদ্যার সীমা স্ুখধাম। 
বৈরূর্য রতনে উজ্জল কাঞ্চনে খচিত বিচিত্র চিত্ত অভিরাম। 

২ 

অতি স্ুশোভন রতন কাঞ্চন জড়িত বিচিত্র আস্তরণ তান 

বিস্তু ত সুন্দর, পৌভে তছুপর স্বত্্ শ্বতনত আসন, যাহায় 

৩ 

বিবিধ রতনে উজ্জ্বল কাঞ্চনে সাগরাবর্তীয় মুকুতা! ঝালরে। 

হুক শিল্পিগণে অতীব যতনে করেছে সজ্জিত জীবস্ত আকারে। 

৪ 

এ হেন আসন শোভে অগণন উপবিষ্ট তায় রাজন্য মণ্ডল 

দ্বিনশ্রেঠগণ হয়ে একমন উপবিষ্ট, ইন্ত্রকল্প মহাবল 

৫ 

কৌরবের পতি অন্ধমহামতি আগ্রে, পরে ভীম্ম কোণ মহাবীর, 

মহাপ্রজ্ঞাবান বিছুর ধীমান, কূপ-কর্ণ-অশ্বথাম।-শল্য ধীর; 

৬ 

সহ ভরাতৃগণ রাজ! হুর্য্যোধন শকুনি প্রভৃতি ছ্যুতপ্রাজ্ঞ যত 

করুরচত্রীদল! জিনি আথণ্ডদ পঞ্চভ্রাতা সহ হয়ে সমবেত 

৭ 

কি অপূর্ব শোভ। হয়েছে সভার! রত্বগৃহে রত্ব আসনে সুন্দর, 

রত্ময় দিব্য পরিজ্ছদধারী সিংহত্রীব বীরকাস্তি মনোহর, 

৮ 

রাজেন্ত্রগণেতে হয়ে মমবেত ! যেন স্ুরলোকে বৈজয়ন্ত পুরে 

একত্রিত যত দেবত। মগুল! কোন গুঢ় কাধ্য সম্পাদন তরে। 



জৌপদী মিগ্রই। ৮৩ 

নি 

একডান মন গভীর নিস্তব্ধ ! শবমাত্র শ্রুত হয় না সভাতে, 
প্রলয়ের পুর্ধে যেন মছাসিস্কু অক্ষুন্ গম্ভীর! অথব। ত! হ'তে 

১৩ 

গুরুতর মহাগ্রলয় পূর্ববেতে যেন স্তব্ধ স্থির নির্দল গগন। 
মহপ! চৌদিক কম্পিত করিয়া নরক ধ্বনি হইল তখন! 

১১ 
গাঙ্গারাধিপতি শকুনি সন্তরমে করি সম্বোধন কহিল-পার্থেরে, 

“হে রাজেন্দ্র, সত্যব্রত যুধিির ! এই দিব্য সভ! ছ্যুতক্রীড়া তরে 
কই | 

সমবেত, চেয়ে দেখ মহারাজ দর্শনার্থী আর ক্রীড়ার্ীগণেতে 
সমাকীর্ণ, সত! মাগরসমৃশ গম্ভীরদর্শন, তব অপেক্ষাতে, 

১৩ 

সভাগণ সব উপবিষ্ট”তবে ক্রীড়ার নিয়ম করি অতঃপর 
ফর ক্রীড়া, আর বিলম্ব কিজন্য? এই লও পার্থ! অক্ষ মনোহর!” 

১৪ 

শকুনির বাকা শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন « গুন গাঙ্গারের পতি, 
কপটতাপূর্ণ ক্রীড়া পাপকর্ণ_ হেন কর্মে মোর হয়.ন। গ্রবৃত্তি। 

১ 

ক্ষত্রিয় বিক্রম নাই কিছু ইথে, নাহিক নৈতিক ফলের সম্ভব । 
প্রাজনিনানীয় গহিত কুকাধ্য-_ ছুর্ধলের অবলম্বন কৈতব। 

১৬ 

কিতবের যাহা গৌরব সংসারে, বৃখা সে গৌরব ! বঞ্চন! হইতে 
জন্মে যাহা, ভাহা অবশ্তই পাপ পাপের গ্রশংন! কে করে জগতে ? 

১৭ 
হে গান্ধারপতি | করি কপটতা-- অন্তায়ে পরাস্ত ক'র না পাগুবে। 
স্থশংসের মত করিয়| ব্যভার সংলিপ্ত আমায় কর না কৈতবে 1 



৮৪ . আর্ধ্যসঙ্গীত | 

২৮ 

শকুনি কহিল “হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ 1 বৃথা! কেন নিন্দা! করি কিওবে ? 
ধনের মমত। করিয়। যদ্যপি শঙ্কা! ক'রে থাক কাজ নাই তবে! 

১৯ | 

জয় পরাজয় মর্্রজ্ঞ যে জন, সেই জন জানে ক্রীড়ার গৌরব। 
পুরুষার্থহীন_ভীন গ্রশ্থকীট-_ ক্রীড়ার মহিমা-কি বুঝিবে সব? 

২০ 

হে রাজেশ ! .তুমি পুরুষকেশরী হইয়! নিতান্ত অপদার্থ গ্রায়। 
বালকের মত ভীত হয়ে কেন কৈতবের দিন্দা করিছ সভায়? 

১ . 

ভীত যদি হও হইলাম ক্ষাস্ত! আবশ্তক কিবা? চাহিনা খেলিতে। 

হইয়া আহুত ধনের মায়া হলে পরাখুখ সভার মধ্যেতে ? 

২২ 
অহো! কি অথ্যাঁতি? ক্ষত্রিয় সন্তান! আহত হইয়া হইলে বিমুখ ? 
গ্রাণের মমতা করে ন! ক্ষত্রিয়, সামান্ত ধনেতে বাঁধিলে ন! বুক 1” 

খত 

শুনি শকুনির কপটোক্কি, ধীর প্রাজ্ঞ সত্যসন্ধ কুস্তীর কুমাঁর-_ 

ফহিলেন « গুন গান্ধার রাজন! পাওব যে ভীরু জানে তা সংসার! 

৪ 

জক্ষক্রীড়] কডূ নয় ৰীরধর্মা, ধর্মপহকারে যুদ্ধে জয়ী হলে 

গুরুযার্থ! সেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দংসার তাহারে পুজে বীর বলে। 

২৫ 

শ্ররতা! শঠতা নহে ক্ষতরধর্শা__ ধর্মযু্ধ মাত্র ক্ষত্রিয়ের ব্রত। 

ধনের মমত! করি নাই আমি-: কৈতবে কিছুই নাহিক মহত্ব। 

২৬ 

অধর্মেতে যাঁর হুট, সংসারেতে পুরুষার্থ ধায় কিছুমাত্র লাই) 
এ হেন যা! কার্ধ্য ছর্বালের বৃত্তি কৈতবের আমি নিন! করি ভাই। 



্রোপদী মিগ্রছ। ৮৫ 

২৭ 

শঙ্কায় বিসুখ হইবে পাণ্ধ ? আহত যখন হয়েছি এথাঁয়, 
পরাজুখ নাহি হইব কর্দীচ, অবশ্যই ক্রীড়া করিব সভায়। 

৮ 

দৈব ষশবর্ভা সংসার সতত যা! হবার হবে বিধাতা-ইচ্ছাঁয়! 
অকার্যা স্ৃকার্ধ্য সকলি কর্তব্য, নিয়তির লক্ষ কে ধুঝে ধরায়? 

২৯ 

ধার সঙ্গে মোর হবে ছ্যুতক্রীড়া ? মম গ্রতিপক্ষে কে রাখিবে পণ? 

ছেম সভ্য বল কে আছে এখানে? মমপ্রতিপক্ষ হবে যেই জন? 
৩০ 

ঘল আগ্রে, ক্রীড়া হইবে পণ্চাৎৎ ধন অপচয়েডরে না পাগ্তব।) * 
ধর্ম অপচয়ে আশঙ্কা কেবল! ধর্মই আমার অমূল্য বৈভব। 

৩১ 

ক্ষুদ্রজনসেবী ধন ত সংসাবে, রতুকাঞ্চনাদি জন্মে অৰনীতে। 

ধর্ম ধন অতি অমূল্য_ন্বায়! ম্বর্ণেও ছুল্পভ ! ধর্মের জন্যেতে) 

৩২ 

এই পঞ্ধীভূত মাংসপিওড দেহ, এই যে চৈতন্য, বিধাতৃজীবন, 
তৃণবৎ ত্যন্্য করিতেও পারি! হে শকুনে! তুমি ভেবন! তেমন। 

রর ৩৩ 

খপ কার সঙ্গে হবে মোর ক্রীড়া ? পণের মীমাংসা হক অতঃপর, 

ধর্মে অগ্রবর্তী করি সাবধানে দেবন আরম্ভ হ'ক তারপর। 

৩৪ 

শুনি ছূর্য্যোধন কহিল তখন “ হে বিজয়ী শ্রেষ্ঠ রাঁজধুরদ্ধর ! 
আমি ধনরত্ব দিতেছি সমন্ত, আমার নিমিত্তে গান্ধার ঈশ্বর ' 

৩. . 

অতুল আঁমাঁর করিবেন ক্রীড়া, ফলভোগী আমি হইব তাহার । 
পরাত্ত হইলে দিব রত্বধন। অয় যা হইবে লমস্ত আমার !” 



৮৬ আর্ধ্যসঙ্গীত। 

৩৩ 

গুনি যুধিঠির কছিলেন পুনঃ একথা কখনো নহে হুস্গত ) 
একের ক্রীড়ার অন্ঠে ফলতোগী হইবে, ইহ! কি ব্যবস্থাসঙ্গত ? 

৩৭ 

হেবিদ্বন! ভুমি করিয়া বিচার) বল দেখি এঁকি হুনঙ্গত হয়? 

নিতান্তই যদি হয় তাই শ্রেয়। আপত্তি কি? তাই হউক না হয়!+ 
৩৮ 

ছ্যতক্রীড়া স্থির হইল তখন, সভ্যগণ অতি (কৌতুহলী সবে। 
কিন্তু ভীষ্ম, প্রো, কপাচাধ্য আর ধর্মায্স! বিছুর বিমর্ষ নীরবে, 

৩৯ 

অতি মৌনভাবে উপবিষ্ট! এরা! যথার্থ মহাত্বা, এই চারি দন 
কুরুপাণ্ডবের যথার্থ হিতার্থী, কাজেই ইহারা বিরসবদন | 

৪০ 

গতঃপর পৃ্থীপতি যুধিষ্ঠির কহিলেন « অহে! রাজা ছ্র্যযোধন ! 

« এই যে সাগর আবর্ত সম্তূত র্বম্-মহামূল্য হ্দর্শন_ 

৪১ 

রঞ্জছার মম কণ্ঠে রহিয়াছে, এই হার আমি রাখিলাঁম পণ। 

বিলম্বে কি কার্য? সত্বর হইয়া ছ্যুতক্রীড়া তবে হউক এখন ।» 

৪২ 

অতঃপর সেই মহাক্ুরমতি- অক্ষতত্ববিদ্ গান্ধার রাজন, 
লয়ে অক্ষসারি ফেলাইয়া, ধূর্ত- - কহিল সদস্তে “জিনিলাম পণ* ] 

৪৩ 

শকুনির সেই দত্তোক্তি গুনিয়া কহিলেন সেই কুস্তীর কুমার ;-_ 
দসৌবল | কাপট্টযে হইয়া! বিজয়ী-_ বৃথ! কেন গর্ব কর পুনর্বার ? 

8৪8 

আচ্ছ, এস দেখি খেল পুনর্ধার! সহ সহম্ত্র রাখিতেছি পণ ! 

নি পরিপূর্ণ অনংখ্য মগুযা_ কোবপরিপুর্ণ শৈলারতি ধন 



জৌপদী_দিগুহ। ৮৭ 

৪৫ 

শৈলাকুতি স্বর্ণ রৌপ্যময় ধাতু আছেবৈহুতর পরিমাণ নাই, 
খেল দেখি তুমি গান্ধার রাজন! এ বাজীতে পণ রাখিলাম তাই।” 

৪৬ 

শুনিয়া শকুনি লঙ্কে পাষ্টিসার কপটতা৷ করি ফেলায়ে আবার, 
কহিল দদস্তে 'দেখ মহারাঞ্জ ! এবাজীও জিত হয়েছে আমার !” 

৪৭ 

কহিল কৌন্তেয় “কি হইবে তার? খেল পুনর্ধার, রাখিলাম পণ-_ 

জলদ-জলধি-নিনাদী গম্ভীর, সহজেক রথ তুল্য সুদর্শন, 
৪৮ 

ব্যাস রচন্্বাবৃত রত্ব সমুন্নিত কাঞ্চন-কিন্কিণী জাল বিভুদিত; 

ঘদয়াহলাদণ অপূর্ব দর্শন রান্সরথ যার তুলন। রহিত 

৪৯ 

অবনীমণ্ডলে; যাহাতে আরোহি-_- সম্প্রতি আমর! এসেছি এস্থানে, 

যার ঘোরতর গতি বিক্রমেতে কাহারে! নিস্তার নাই ব্রিতুবনে ; 
৫9 

কুমুদসদৃশ কাস্তি মনোরম রাষ্ট্র প্রশংদিত অঙ্থ চতুষটয় 
যাহারে বহন করে মহাবেগে, দেই জয়শীল রথসহ হয়ঃ 

৫১ 

রাখিলাম পণ ক্রীড়ার কারণে; জিত দেখি বাজী গাঞ্ধার ঈশ্বর ! 
শুনিয়া শকুনি করি কপটতা ফেলাইয় অক্ষ) হইয়। তৎপর 

৫২ 

কছিল “এবারো! জিনিলাম পণ, এই দেখ পার্থ !” গুনি ঘুধিত্টির-- 
কহিলেন “জিন, কি হইবে তায়? পুনর্বার খেল দেখি ধূর্ত বীর! 

৫৩ 

স্বকেশী-_যোড়শী-_স্ুন্দরীর শেষ স্বর্ণ রত্বময় ভূষণ ভূষিতা 

সুগন্ধ চর্চিত কচির বসনা চতুঃযষ্টি কলা শিক্ষিতা) পঙ্ডিতা, 



৮৮ আর্ব্যনঙলীত। 

৫৪ 

মৃত্য সংগীতাঁদি নিপুণা) প্রসন্ন) মধুরভাষিণী গুণবরতী,অতি-_, 
এক লক্ষ দাসী আছে রাজগৃহে; দেব দ্বিজ রাজ শু্রষায় তরী; 

৫৫ 

সেই সব দাসী রাখিলাম পণ) খেল দেখি, বাজী জিত পুনর্বার ? 
শুণিয়া শকুনি কহিল সবস্তে, “এই আমি বাজী জিতিম্থ আবার 1» 

তে 

কহিল কোন্তেয় *রাখিলাঁম পণ সহস্র সহস্র ভদ্র দাসগণণ . 
বয়সে তরুণ--গ্রাজ্ঞ বুদ্ধি--ধীর-- কার্য্যপটু--প্রিয় বিশ্বাসী, সুজন 

৫৭ 

রঞ্জন কল্পেতে নিযুক্ত সতত; সতত নিযুক্ত অতিথিসৎকারে; 

সতত সৎকর্ম কূশল। এহেন দাসগণে পণ রাখিন্থু এবারে |” 

৫৮ 

গুনিয়া শকুনি করি কপটতা! ফেলাইয়! অক্ষ কহিল দস্তেতে, 

"এবারো! আমায় হইয়াছে জয় | সত্য মিথ্য| এই দেখুন চক্ষেতে |” 

৫৯ 

শুনি যুধিষ্ির কহিলেন পুনঃ- “হে সৌবল ! দত্ত করিও পশ্চাতে, 
খেল পুনর্বধার কতই জিতিবে? পুনঃ আমি এই ধরিনু পণেতে, 

৬০ 

নব মেঘ তুল্য বর্ণ মনোরম হেমমালী দিব্য পন্মক রঞ্জিত 
হল দণ্ড তুল্য দত্ত-_মহাকায় মত্বহস্তী মোর আছে বহু শত, 

৬১ 

সংগ্রামে তাহার! শবসহ, অতি বিক্রাস্ত! নমর্থ পুর ভেদনেতে, 

প্রত্যেকের আট আট মাঁতঙ্লিনী আছে বিদ্যমান; সে সব সহিতে 

৬২ 

ধরিলাম পণ, গুনিয়াশকুনি যেন উপহাসি কহিল পার্থেরে, 

ইহাও জিঠিছু দেখ মহারাজ! আর যাহ| কাছে বলুল সত্বরে, 



প্রোঁপর্দা নিগ্রহ। ৮৯ 
৬৩ 

শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন পুন “যত হম্তী মম, সেই পরিমাণ 
হেমদগ্ডাস্থিত পতাকা শোভিত ন্ুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত যুদ্ধযান,_- 

৬৪ 

প্রত্যেকেই রথ উপপন্ন রথী-_- সংগ্রামে অটল মহাবলাধার, 
হেন রথী সহ সেই নবরথ পণীভূত মম হইল এবার।» 

৬৫ 

শুনি কৃতবৈর কুর ছুষ্টচিত্ত শকুনি সরতে ফেপি পারটিনার 
কহিল,“রাজন ! এই দেখ চক্ষে এবারেও জিত হইল আমার ।৮ 

৬৬ 

গুনি যুধিঠির কহিলেন পুন «মম অগণিত যাঁন বাহনাদি 
শ্রেষ্ট রথ আরো আছে বহু শত, আছে লক্ষ লক্ষ বীর ভীমযোধী। 

৬৭ 

ভীম পরাক্রমী অরিন্দম, ঘোর মল্ল_-ভল্ল যুদ্ধে আটে কোন্জন? 
এই সব ঘানবাহনাদি সহ বীরগণে আমি রাখিলাম গণ।” 

৬৮ 

শুনিয়া শকুনি করিয়া কপট অক্ষ নিক্ষেপিয়্া কহিল দত্তেতে, 
“এই ত এবারে জিনিলাম বাজী-_ সত্য.কি অসত্য নিরখ চক্ষেতে 1” 

৬৯ 

গুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন পুন “হে সৌবল !দৃস্ত করিও পশ্চাতে, 
খেলিতেছ, তাই থেল ধীরে ধীরে, পাওুবের ধন কত লবে জিতে? 

৭9 

তাত্রপত্রাব্ত চারি শত নিধি আছে মম, যাহা অমূল্য সংসারে, 
জাতরপন্ধর্ণে নির্শিত, প্রত্যেক পঞ্চপ্রোণ পরিমিত (স্তপাকারে।) 

ও ৭১ 

সেই সব নিধি রাখিলাম পণ, হে সৌবল! ক্রীড়া বর পুনর্ববার। 
শুনি সস্তে অক্ষ নিক্ষেপিয়া কহিল "এবারো জিভিন্থ আবার !* 

ইতি সপ্তম সর্গ। 
১২ 



অধম দর্গ। 

এইরূপ যথ। সর্ধস্বাপহারী ঘোর ছুরোদর হলে প্রবর্তিত, 

মহাগ্রাজ ন্তায়দর্শীষ্পষ্টবাদী-- বিছুর ধীমান হইয়া ক্রোধিত, 
র্ 

সেই মতামধ্যে সম্বোধি অন্ধেরে কহিলেন অতি পরুষবচনে। 

"মহারাজ! দিব্য নিশ্চিন্তে বসিয়া দেখিছ কৌতৃক.| ভাবিছ.কি মনে? 
৬ 

নির্বংশ হইতে নাহিক বিলম্ব! এই যে তোমার পুত্র হর্য্যোধন, 

কুল নাশকারী পাপাত্বা পাষণ্ড মাতৃগর্ভ হ'তে তৃূমিষ্ট যখন 

৪ 

হয়েছিল, মনে আছে মহারাজ? গর্দভের শব করিল তখন; 

সেই ছুর্বিকট শব্ধ শুনি আমি. যাহা! বলেছিন্ন আছে কি প্রণ? 
৫ 

“বলেছিম্থ-__এই পাপায্বার জন্ম বংশ নাশ হেতু নাহিক সন্দেহ 

এই বেলা এরে বিনাশ, নহিলে তর্পণ করিতে ন। রহিবে কেহ! 
| ঙ 

মহারাজ ! সেই ভবিষ্যত কথ।- সক্ষল হইতে চলল এখন, 

এখনো উপায় আছে, যাহা বলি- অসংশয় চিত্তে শুনুন রাজন! 

৭ 

এখনে! ইহারে করি পরিত্যাগ, কুল রক্ষা কর হয়ে সাবধান, 

একে ত্যাগি রক্ষ। কর বহুজনে,. নতুবা! কাহারে নাই পরিত্রাণ ! 

৮ 

হেরাঙ্জন! হয়ে মৌছুপরবশ অকিঞ্চিংকর ধনের কারণে 

গাও নিগ্রহ-কার্ধয বিগর্থিত কর ন। ক'র না গুন্হ অবণে 



জৌগদী নিগ্রহ। 

ও ৯ 

ভ্যগি এই মুঢ় পাপাত্সা স্তানে পাঁওবেরে রক্ষা কর মহারা, 
শবগাল বদলে কিন সিংহ্খ। কাকের বদলে কিন হংসরাজ। 

১৩ 

ছে রাজন ! তুমি নির্শ্ম কুঠারে ছেদন কর না দিব্য পুষ্বন, 
অঙ্গারকারের বৃত্তি পরিহরি মালাকার-বৃত্তি করহ গ্রহণ) 

১১ 

পাণ্ডব তোমার ফলিত পুষ্পিত উদ্যান পাঁদপ, না করি বিনাশ; 
নিত্য নব নব ফল পুষ্প তৃলি-- হও মহারাজ ! হৃদয়ে উল্লাস 

১২ ূ 

তাহা না করিয়! নিক্গ হস্তে যদি কুঠাব-আঘাঁতে নাশ তরুবরে, 

পশ্চাতে ম্মরিবে বিহুরের বাক্য ভাগিয়া দারুণ শোকের সাগরে | 
১৩ 

এই ছ্যতক্রীড়া সর্বনাশ-মূল মহাভয়ঙ্কর কলহের হেতু, 
স্তর নরক বন্ম ভয়ঙ্কর, যমালয় যেতে বৈতরণী-সেতু। 

১৪ 

মহারাজ ! ঘোর সেনা সনন্নিত প্রতীপবংশীয় শান্তনু ৃ তেরা) 

বাহলীক প্রভৃতি রাজবর্গ আর বৃদ্ধ যো শিশু আদি ভারতে রা, 
১৫ 

এই পাপাত্মার অপরাধে সবে কষ্টের সাগরে ভাসিবে নিশ্চয়! 
মহারাজ ! শী্র হও সাবধান, নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা কর্ম নয়। 

১৬ 

মধ মত্ত হয়ে বৃষত যেরূপ আপনার শূঙ্ল ভগ্ন ক'রে ফেলে, 

তন্প তোমার পাপাত্মা সন্তান মদমত্ত হয়ে আপনার বলে 
১৭ 

আপনি বিনষ্ট হ'ল মহারাজ! শাস্তিরে তাঁড়ায়ে দিল রাষ্ট্র হ'তে, 
ক্ষ'জয-জীবন-অন্তকারী ভয় আহ্বান করিয়া! আনিল গৃহেতে ! 

9২. 



৯২ -.. আর্যযমঙ্গীত 1. 

১৮ 

বালফ-চাঁগিত তরণী আরোহি সমুদ্র তরীতে চাছে যেই জন, 

বিপদ তাহার সহচর, সেই কুলেই তরণী হয় নিমগন! 
১৯ 

তন্রপ আপনি হয়ে প্রজ্তাবান, কৰি বীরশ্রেষ্ঠ) উপেক্ষি গ্রজারে, 

পর চিত্তাধীন হয় যেই জন বিপদ সতত সঙ্গে ভার ফিরে! 
০ 

ূঢছূর্্যোধন যুধিষ্ঠির সঙ্গে পণ রাধি ক্রীড়া করি প্রতিবারে, 

হইতেছে জয়ী, তাহাতেই তুমি__ শ্রীত প্রফুলিত হতেছ অন্তরে ? 

১ 

একবার চিন্তা করিছ না মনে) এই জয় হ'তে হবে সর্বনাশ ! 

হবে ঘোর যুদ্ধ,মহারক্ত পাতে উৎপন্ন করিবে মহ! ঘোর ত্রাস! 

২২ 

হে প্রতীপবংণী শাস্তহ্স্থতের ! কৌরবের এই মভার মধ্যেতে, 

মম প্রাজ্ঞোচিত হিতবাক্য শুন, মহাঁপাপী হূর্য্যোধনের সঙ্গেতে 

ঃ 

সংশব সবে কর পরিহার! করিয়া উহার পাপান্বর্ভনঃ 

খোর প্রঙ্জলিত হুতাশন মধ্যে কর ন| প্রবেশ, হইবে নিধন! 

এ ২৪ 

ধর্দাত্মা সুধীর যুধিঠির যদি ব্ক্ষমদ্দে অভিভূত চিত্ত হয়ে 

ক্রোধ সম্বরণ না করেন) শেষ বৃকোদর আদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়েঃ 

২৫ 

হইবে দাকণ ক্ষিপ্ত ক্রোধাদ্বিত! নিকলিবে অগ্নি ললাট-ফলকে, 

গরলয়ের ভীম ঘন ঘোর রাবে বজ নিকলিবে) বিদ্যুত আলোকে 

্ 7৬ 

চমকিষে দিশি ! হেন মন্থা ঘোর তুমুল সময়ে দাড়াবে কোথা ? 

বিপর্ধযন্ত হবে আকাশ মেদিনী-তখম সবার কে হবে আশ্রয়? . 



ভ্রৌপদী সিশ্রহ। ৯৩ 

| ২৭ 

মহাঁরাজ ! এই বিছুরের কথা শুনিয়া সত্বর হও সাবধান, 

নিছে হয়ে ধনাকর, রত্বাকর) ফেন এ পাঁওব নিগ্রহ বিধান? 

২৮ 

ক্রীড়ায় ষদার্পি জিন বহু ধন) তাহাতেই কিবা হইবে রাজন ? 

অমূল্য পাঁগবধনে রক্ষ। করি__খুলুন অক্ষয় রত্ব-প্রঅবণ ! 

২৯ 

সৌবলের ক্রীড়া-বৃত্তান্ত বিশেষ অবগত মোয়া আঁডি বহুদিন, 
এই পার্ধতীয় ছ্যততের ছলনে অতি স্থুনিপুণ বঞ্চনা প্রবীণ । 

৩০ 

মহারাঁজ ! এই চতুর শকুনি যথা হৈতে আসিয়াছে, সেই স্থানে 

করুক প্রস্থান, এই মম ইচ্ছা, ছাতক্রীড়। আর না হয় এক্ষণে ।” 
৩১ : 

গুনি বিদুরের পরুষোক্তি, ক্রোধে অধীর হইয়া কহে তুর্যোধন) 

পকষত | জানি তুমি পঙ্ডিত ধীমান! জানি তুমি বত হিতৈষী সুজন 1. 

৩২ 

ধার্ভরাষ্ট্রগণে নিন্দি দিবানিশি, শত্রদের-ক্লাঘা কর শতমুখে ! 
সভার মধ্যেতে ঘা ইচ্ছা:বকিছ, বিন্দুমাত্র ভয় হয় না কবুকে? 

৩৩ 

আমাদিগে মহামূর্খ জ্ঞান করি-_ নিয়ত উপেক্ষা করে থাক তূমি-- 
মঙ্গলাভিলাষ ভান মাত্র তব, কে তোমার প্রিয় জানি তব আমি! 

৩৪ ৃ 

শত্রুর কুশল কামনা যাহার, হেন ছুর্নেরে ন! দিবে আশ্রয় । 
যে দেয়) সে করে ক্রোড়ে কালসর্প! মৃত্যু তার গ্রতি হয়েছে সদয়! 

৩৫ 

হে কট! ভূমি কাঁলসর্প প্রায় কৌরবের ক্রোড়ে লয়েছ আশ্রয় |. 
হেজ্রের | তোমায় বিশ্বাম কেধল সর্বনাশ হেতু নাহিক মংশয় | 



৯৪. ভাধ্যনঙ্গীত |.. 
| ৩৬ 

হ্বামীত্রোহী! শ্বাম্রোহ.মহাঁপাপে বিন্দুমাত্র ভয় ন! হয় হৃদয়ে? 

. সবার আশ্রয়েতে হতেছ পালিত, তাহারি অনিষ্ট (চস্তিছ নির্ভয়ে? 

৩৭ 

নখ 

ওহে ক্ষত্ত! আমি পত্রী হয়ে সহজে পেতেছি গুরুতর ফল, 

ইথে ভুমি বৃথা হও কেন ক্ষিপ্ত? কেন ব! প্রলাপ বকিছবিফল? 
্ ৩৮ 

শত্রুগয় কার্ষ্যে দিও না ক বাধা) কৌরবে অন্যায় না বলিহ আর, 

হছে কঠোয়ভাষি ! কঠোর বাক্যেতে হৃদয়ে যন্ত্রণা দিও ন। আমার। 

৩৯ 

শত্রুদের সঙ্গে সমত1.করিতে বৃথ! উপদেশ দাও বারম্বার। 

সেই মোহে মুগ্ধ হয়ে অল্পমতি, বৃথা বাক্য জাল ক'র ন। বিস্তার! 
৪৪ 

হে নির্পক্ধ | ভূমি আশ্রিত হইয়া_ কি জন্য উঠেছ মন্তক উপরে? 
. সাহা ইচ্ছা, তাই বলিতেছ মুখে কাহাকেও শঙ্কা কর ন! অন্তরে! 

৪৯ 

অহে ক্ষত্ত ! তুমি বৃদ্ধধের কাছে জ্ঞানী বলে হইয়াছ সম্মানীত; 

জোকমধ্যে দিবা হয়েছ যশন্বী, তাইতে কি এত হয়েছ স্পর্দিত? 

৪২ 

পর্দা ক'রে তাই সাকজিয়াছ গ্রড় পরুযোক্তি করি সভার মধোত, 

আঁমাসবাঁজনে করিছ অবজ্ঞা) হে নির্লজ্জ ! লজ্জা হয় না মনেতে ? 

৪৩ 

হিতবাঁক্য যবে সুধাব তোমায়, বলিও তখন, আপন! হইতে 

কর্তৃত্ব বিস্তারি বক ফেন বৃথা? ও শাসনবাক্য কে গুনে কর্ণেতে ? 

88 

বিশ্বেতে ঈশ্বব সকলের শান্তা) অন্য কেহ নাই করিতে শাসন, 

তাঁহারি শাষন অনবর্তী হয়ে - অদৃষ্টপথেতে করি বিচরগ। 



. জৌদী দিখ্রই। ৯ 

| ৪৫ ্ 

এবমাঁ্ সেই নর্ধশক্তিমান নিযুক্ত মতত বিশ্ব শাদনেতে, 

গর্ভশব্যাক্ষেত্রে শয়িত পুরুষে -- শাসিত পালিত তাহারি আজাতে ! 
৪৬ | রং 

সেই ঈশ্বরের নিয়োগে সতত সলিল যেরূপ নিয়াভিমুখেক্ 
হয় প্রধাবিত, তদ্রূপ মানব ভ্রমিতেছে সদ সংসার ধঙ্দেতে & 

৪৭ 

ঈশ্বরগ্রান্ স্বাভাবিক বুদ্ধি সকলেরি আছে, এ নর সংসারে, 
সেই বুদ্ধিবলে সদদৎ কর্ম করে থাকে নর কে শিখায়কারে? 

৪৮ 

তুমি মনে কর সংসারের মধো- আমিই কেবল বুদ্ধির সাগর] 

আর সব মূর্২__অপদার্থ! তাই বল কত কথ! করি আড়ম্বর। 
8৯ | 

কাহারে বিন্ূপ উপদেশ দেয় জান নাঃ কেবল করি আড়ম্বর। 

রূঢ়কষায়িত বাক্য বিশ্তাসিয়- অ।পন! আপনি হও বিজ্ঞবর ! 
€৩ 

বলে বুঝাইতে চেষ্টা করে যেই, জিগীষাঁর বৃদ্ধি করেংসেই জম, 
গ্রাজ্জজনে তারে উপেক্ষে নিয়ত, বৈরানল মেই করে উদ্দীপন । 

৫১ 

হে নিলজ্জ! তুমি শক্ত শুভাকাঙ্সী, গুরুতর শত্রু আমা সবাকার। 
যথা ইচ্ছা! তথ! যাও তুমি চলি!- কৌরব তোমারে চাহেনাক আর। 

৫২ 
কৌরবের গৃহে কালসর্প প্রায় রহিয়াছ তুমি করিতে দংশন। 
তোমারে পোষিয়! হবে সর্বানাশ, তৃ্ঙ্গেরে বাধ্য করে কোন্ জন? 

৫৩ 

অসতী,লারীরে শতযত্বকর তথাপিস্বামীরে উপেক্ষে নিয়ত, 

পর প্রতি সেই হয়ে অম্ুরক্কা- কদ?চই নাহি হয় বশীতৃত! 



৯৪ .. আর্ধযসঙ্গীত। 

| | ৫৪ 

মূঢ় সেই স্বামী, পুনঃ সে পত্ধীরে বিশ্বাস করিয়! রাখে হদিপরে ; 
স্বৃত্যুগ্রতি তার মাহিক আশঙ্কা! সাধে দাধে সেই আত্মহত্যা করে। 

| ৫৫ ৃ 

অহে ক্ষত্ু॥ তুমি তাছ'তে ভীষণ, স্বামিপ্রোহী--পরসেবী-_ক্ুর মন, 

তোমাঞ্ঠহন জনে পরিত্যাগ শ্রেন্ন, যথা ইচ্ছা তব করহ গমন !” 
৫৬ 

দুর্য্যোধন বাক্য গুনিয়া বিচুর কহিলেন * বলি গুন ছুর্য্যোধন ! 

নিতান্ত ছর্মাতি হইয়াছে তোর। নিতান্তই দেখি নিকট মরগ। 
| &৭ . 

স্পষ্ট"কথা তোরে মিষ্ট ন। লাগিব, নীতিবাক্য কেন শুনিবি দুর্দাতি? 

মন্তকেতে তোর মৃত্যু নাচিতেছে, মহৌষধে রুচি হবে ন! সম্প্রতি। 
৫৮ 

রে স্ুমনদবুদ্ধে রাজপুত্র | তুই গর্ধে অন্ধ হয়ে চিনিলি না মোরে ? 
শ্শ্ৎগম মাত্রে হয়েছ সর্ধন্ত! তাইতে উপেক্ষা করিলি বিছুরে ? 

৫৭৯ 

রে ছুর্মাতি ! ঞ্সামি জানি ভালমতে রাজাদের চিত্ত বড়ই চঞ্চল ! 
অগ্রেতে সাত্বন! করিয] তাহারা পশ্চাতে মন্তকে গ্রহারে মুষল। 

৬০ 

পুর্ধদিন যারে ভাকে মিত্র বলি, পক়্দিন তারে শত্র বলে দোষে। 
' তাহাতেও শান্তি না হয় যদ্যপি-__ অপবাদ দিয়! দুর করে পেষে! 

৬১ 

রে সুমন্যুদ্ধে রাজপুত্র! তুই স্পষ্ট পথ্য কথা গুনিলি না. কানে। ্ 

কেন ব শুনিবি? মনোমত বাক্য হইত বদ্যপি শুনিতে তল । 
৩২ | 

.. শ্রোতরিয়ের গৃহে অষ্া ত্র মত) উপদেশ: বু এ 

 কত্যাণের,পখে জানি নি বিফল দ্র বেনা তাহা খানে? 



জৌনগী-নিগহ। ৯% 
৬৩ 

রে মন্তীর্ঘচেতা ! বৃদ্ধ স্বামী গ্রতি কুমারীর ম্পৃহ! হয় না যেমতি, 

তন্রপ রে পাপী অনাধ্য্রিত, তোমারো অশ্রন্ধা উপদেষ্টা গ্রতি ! 

| ৬৪ রি 

অতঃপর সব হিতাহিত কার্যো প্রিয়বাক্য যদি গুন ছূর্য্যোধন | 

পুরুষে সে কথা জিজ্ঞাস ন। তবে, পুরুষের ক্পষ্ট_অশ্রিয়ঞ্থচন। 
৬৫ রি 

'অবল! কি অন্ধ জড় কিম্বা থ অথব! তাঁদৃশ ছর্ধল মানবে 
জিজ্ঞাসিও নীতি, কৰে মনোমত প্রিয়বাক্য শুনি চিত্তে সখী হবে। . 

৬৬ | 

দিব্য প্রিয়ভাঁষি চাটুকার ঘোর বঞ্চকের সংখ্যা অধিক সংসারে । 
অপ্রিয় স্থবস্তা। নীতি প্রাজ্ঞ শ্রোতা, উভয়ি হুল্নভ পৃথিবী ভিতরে । 

৬৭ 

যে জন প্রভুর প্রিয় বা অপ্রিয় করি পরিহার ধর্ধ অনুসারে 

অপ্রিয় হলেও কহে পথ্য কথা, সেই ত মহাত্মা! এ বিশ্ব সংসাঁরে। 
৬৮ 

রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! তোরে এখনে! যা বলি, শোন্ সাবধানে । 

কর্তব্যের প্রতি হরে অবহিত বলে নির্বাসন কর না! কল্যাণে। 

রর ৬৯ 
সাধুদের যাহা গেয় সেই কটু প্রতপ্ত, ছুর্গন্ধ) রুক্ম তিক্ত আর 
র্শচ্ছেদী তীব্র হর্দিঘালাকর নীতি মহৌষধি পান কর, যার. 

গ০ 

সুধানমণ্ডণে বিকার-মত্ততা কাটিবে এখনি ওরে ছুর্যোধন ! 

 খৃতরাষট-পুত্র,তুই, তাই তোর বারঘা'র সহ করি কুবচন। 

মমতার পাশে আবদ্ধ হইয়া! হিত উপদেশ“দিতেছি আবার )-- 
“আরসানি কিছু রি নাটএই পাদ্বপন্মে তোর কৃরি নমস্কার 1১ 

এ ইতি অধন্ত সি. . 



নবম মর্গ। 

১ র 
অতঃপর শৃর্ধীর হুর্মতি শকুনি অতি দৃস্তভরে কহিল তখন;-_ 
*ওহে কুস্তিপুত্র! পাওবের তুমি-- হারিলে বিস্তর সম্পত্তি, এখন 

চি 

আর যদি কিছু থাকে তাহ! বল? শুনিয়া কৌস্তেয় কহিল তখন 
«হে সুবল পুত্র শকুনে ! তুমি কি ভেবেছ পাওব হয়েছে নির্ধন? 

৩ 

কি নিমিত্তে তুমি ধনের উল্লেখ কর বারবার ক্ষুত্রজন প্রায়? 
কত ধন তুমি জিতেছ মৌবল? অন্েতেই এত দত্ত ? হায়! হায়! 

৪8 

: অধুত প্রযূত কোটি কি অর্কূদ থর্ধ কি নিখর্ব/ শঙ্খ, পদ্ম আর 
মহাঁপল্স মধ্য পরার্ধ, তাতে বেশি পণ এই রহিল এবার । 

৫ 

এই ধনন্বারা করিতেছি ক্রীড়া থেল পুনর্বার সবুবলননান % 
ধনের মমতা দেখ পাওবের? সামান্ত ধনেতে মুগ্ধ ক্ষুদ্র!” 

৬ 

গুনিয়। শকুনি হয়ে হষ্টচিন্ত ফেপাইয়াঁ অক্ষ কহিল দৃত্তেতে ১-- 
"এই দেখ বাজী দিতেছি রাজন,* কহিল কৌন্তেয় "পার্ণাস! হইতে 

৭ 

সিন্ধু পূর্বতীর পর্যাত্ত, অসংখ্য. গোউ; অশ্ব, ধনু; ছাগ মেষ, আর 

যে কিছু সম্পত্তি আছে পাওবের সমস্তই পণ রহিল এবার ।* 
৮ চি 

গুনিয়। শকুনি অতি দন্তভয়ে ফেলাইয়া অক্ষ কহিল আবার )-+.. 
“এই দেখ পড়িয়াছে পঞ্চমণ! এবারেও জিত ইয়েছে আমার 

কা 
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পি নিশ্রুহ 
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টি 

কছিল কৌস্তেয "রঙ্গের ভিন্ন. পুর জনগদ ভূমি ধন আাঁর 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাআজ্যের মধ্যে-_ সমস্ত পুরুষ অধীন আমায়). 

রর ঠ্ 

সেই সব পণ রহিল এবার, থেল পুনর্কার সুবল তনয়! 
শুনিয়া! শকুনি-ফেলাইয়] অক্ষ কহিল “এবারো হইয়াছে জয় ।” 

১১ " 

কহিল কৌন্তেয় “যদ্বারাঁয় এই রাজপুত্রগণ ভূষিত হুন্দর, 

হেন মহামূল্য রত্বকাঞ্চনার্দি বিনিন্মিত রাজতূষণ নিকর 

১২ 

পণ রাখি ক্রীড়া করিতেছি আমি, শুনিয়া সহর্ষে জুবল তনয়, 

ফেলাইয়! অক্ষ কহিল অমনি, “এইত আমার হইয়াছে জয় ।” 

১৩ ৃ 

শকুনির কথা শুনিয়া কৌন্তেয় কহিলেন "এই উপবিষ্ট ধীর, 
শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, সিংহস্বন্ধ) ' মহাবাহু যুব! শক্তঞ্জয় বীর, 

১৪ 

নকুল সদৃশ অমূল্য রত্ধেরে, ক্রীড়ার কারণে রাখিলাম পণ।” 
শুনিয়া শকুনি করি কপটতা ফেলাইয়! অক্ষ কহিল তখন-: 

১৫ 

“এই ত আমার হইয়াছে জয়) প্রিয়পাঁত্র তব নকুল সুধীর 
আম! দবাকার হইলেন বাঁধা, আর যাহা আছে বল ধর্মবীর ! 

- ১৬ 

কহিল কোস্তেয় "এই যে ধর্মাত্মা প্রাপ্ত অগ্রগণ্য সহদেব, যিনি 
রূপেতে মম্মথ গুণে রত্বাকর যে রত্ব প্রভায় উজ্ললে অবনী, . 

১৭ 

এ হেন অতুল্য অমূল্য রতন গের অযোগ্য হইলেও এঁরে, 
পণ রাখি আমি করিতেছি ক্রীড়া» গুনিয়৷ শকুনি দত্তসহকারে, 



প্ঠ ৪ টি 'আর্াসলীত 4. 

১৮ 

ফেলাইরা! অক্ষ কহিল কপটে “এ বাঁজীও জয় হইল আমার, 
সহদেব বাধ্য হগেন মোদের) বোঁধ হয় ভীম অন্ুন তোমার 

১৯ 

মাীপুত্রত্বয় হ'তে প্রিয়পাঁ্র।* শুনি যুধিষ্ঠির কহিল তখন 

“রে মৃর্ বর্ষার ! নীতি অতিক্রমি, আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ বন্ধন 
৮৬ 

ছিন্ন করিবার অভিলাষে তুই .বলিলি যে কথা, ক্ষমিন্থু এবার, 

পুনর্ধার যদ্দি বল এই কথা, কখনই ক্ষম! করিব ন। আঁর।” 
২১ 

শুনিয়া শকুনি কহিল ধিনয়ে “হে রাজন! দোষ ক'র না গ্রহণ, 

মত্ত হলে গর্তে পড়ে থাকে লোক, নীতিত্রষ্ট হয়ে কহে অকথন, 

২২ 

হে রাঁজন, মম বয়োজ্যোষ্ঠ তুমি গুণেও গরিষ্ঠ জানের জনধি। 

করি নমস্কার ক্ষম মম ক্রটি, কিতবের কথ। শুননাঁক সুধী । 

২৩ 

কিতবেরা যাহা বলে ক্রীড়াকালে মত্ততাঁবশতঃ গ্রলাপ সে সব; 
জাগ্রতের কথ দূরে থাক, তাহা স্বপ্রেতেও নাহি হয় অনুভব” . 

রঃ ৪ 

কহিল কৌন্তেয় "উপবিষ্ট এই রান্দপুত্র রাজরাজেন্ত্র ) রূপেতে 
নবজলধর শ্যামলমুন্দর বরণ, বশাল আয়ত নেত্রেতে 

২৫. | 

করিত গ্রতিভা। সুন্দর প্রশ্থ হদয় ললাট, যা'র বাঁছবলে 

অবনী কম্পিত, শঙ্কিত দেবেন্ত্র, যাঁর সমকক্ষ নাই ভূমগ্ডলে, 

২৬ 

যিনি ঘোরতর সমর সাগরে, তরণীর প্রায় আমা সবাঁজমে' 

পরপারে লয়ে যান অনায়াসে! হেন লোকবীর সোদর অর্জুনে 



জৌগজী নিঞ্হ। ১০৯ 

২৭ 

পণ রাখি আমি করিতেছি জীড়া। খেল পুনর্বার দুবল তময় 1» 
শুনিয়া শকুনি ঘস্তে অক্ষ ফেণি কহিল "এবারে] হইয়াছে জয় |. . 

২৮ | 

হে রাজন: ! এই প্রধান ধান্ুকী ধনগ্রয়ে আমি জিনিলাম পণে। 

অবশিষ্ট আছে মধ্যম পাগডব, এ বাজীতে পণ রাখ ভীমসেনে | 

ূ ২৯ 

কহিল কৌস্তেয় এই যে বসিয়া রাজপুত্র সিংহস্কন্ধ মহাবল 

সন্নতক্র বক্রদর্শী, সংগ্রামেতে অগ্রণী প্রমত্ত অটল অচল। 
৩০ 

যিনি বন্্রপাণি বাঁসবের তুল্য একমাত্র আমা সবার আশ্রয়, 
বিপদসাগরে যিনি পাও্বের এক মাত্র সেতু, শঙ্কটে অভয় 

| ৩২ 

যার সহ গদাযুদ্ধে জয়ী হয় হেন মহাবীর নাই তূমণ্লে, 
ভুচর থেচর জলচর আদি কাহারে নিস্তার নাই যার বলে, 

৩২ | 

যিনি ভক্তি গ্নেহে বালিক! প্রক্কতি, ক্রোধ অভিমানে আগ্নেয় ভূধর, 
একাধারে উপ্র শাস্তি দুই রস প্রাপ্ত পরিপাক অপূর্ব হুনর, 

৩৩ 

হেন সহোদর ভীমসেন মোর পথের অযোগ্য হইলেও, এরে 

পণ রাখি আমি করিতেছি ক্রীড়া। শুনিয়া! শকুনি প্রফুল্ল অস্তরে 

৩৪ 

করি কপটতা দত্তসহকারে ফেলাইয়! অক্ষ কহিল তখন, 

"এই ত এবার জিনিলাম ভীমে! পুনর্ধার কিসে থেলিবে রাজন ? 

৩৫ 

রাজা, ধন, জন, ত্রাভৃগণ সহ সমস্ত হারিলে! অতঃপর আঁর 
অবিজিত. কিছু থাকে যদদি তাহা ব্যক্ত করি ক্রীড়া কর পুনর্বার।” 

এ. 



ঃ নি 

উহ. 
র্ 1 

রর 

কহিল কৌন্তের “্রৃহিয়াছি আমি, ভ্রাতৃগণ জোষ্ঠ প্রেমাম্পদ অভি 
আপনিই পণ রহিচ্নু এবার) থেল পুনর্ধার গান্ধারের পতি 1” 

৩৭ 

শুনিয়া শকুনি করি কপটত! ফেলাইয়! অক্ষ কহিল' তখন/ 

, "এই ততআমার হইয়াছে জয় এবার শ্বয়ং হারিলে রান ! 
৩৮ 

আত্মপরাজয় অধার্মের মূল, অতএব যদি থাকে অন্ত জন, 

পুনর্বার ক্রীড়া! করিয়া সুত্রে আত্মোদ্ধার কার্ধ্য সাধুন রাস্বন ! 
৩৯ 

হে রাজন! তব প্রেয়সী এখন রয়েছে অজিতা, দ্রপদস্থতারে 

পণ রাখি ক্রীড়। করি পুনর্বার, আপন। উদ্ধার করুন সত্তবরে ।* 

৪০ 

অক্ষমদ্ে মত্ত হৃতরাজ্যধন হতবুদ্ধি রাঁজা কহিল অমনি, 

“সেই নাতিদীর্ঘ!, নাতিখর্কাকৃতি নকশা, নস্থুলা, মুকুত। যৌবনী; 

৪১ 

সুদীর্ঘ সুনীল কুটিলকুস্তলা! উৎপল পলাশনেত্রা স্ুভাষিণী, 

'শারদ উৎপলগন্ধ! মনোরম) রূপে লক্ষ্মী গুণে সৌভাগ্য রূপিণী। 

৫ ৪২ ॥ 

ধর্ম, কাম, অর্থ, সিদ্ধি গ্রয়োজিকা।) দয়! শেহ প্রেমময়ী সুহাসিনী, 

কি রূপে, কি গুণে অতুল্যা গে, সেই রাজরাজেশ্বরী রাজেন্দরাণী, 

৪৩ 

গৃহিণী) সচিব, সখীত্ব একত্রে বিরাঞ্জিত যাতে, সংসার মধ্যেতে 

গাঁবের প্রাণসর্কন্ব দ্রৌপদী দ্রৌপদীরে পণ রাখি ক্রীড়াতে। 

৪8৪ 

হে সৌবল!যাঁর বিন্দুবিন্দু হ্বেদ বিজড়িত ফুল্পবদনমণ্ডল, 
কমধে মল্লিকা নিভ শোভমান, সেই নুমধ্যমা) ছুকেমী, বিমল 



জৌপনশনিই। ১০৩ 
| ৪৫ 

শামল স্বর জলধরবর্ণা, ভ্রৌপদীরে পণ রাখিস এবার 1” 
গুনিয়া শকুদি হয়ে আহলাঁদিত দত্ত সহকারে ফেলি পার্টিসার, 

৪৬ 

কহিল সহর্ষে “এই ও জিনিমু-_11” ইহা বলি অক্ষ লইল করেতে । 
ধিক ধিকৃ! শব্ধ করিল বৃদ্ধের), মহ! ক্ষুব্ধমান সভা আচদ্বিতে.। 

5৭ 

রাজগণ সব হইল শোকার্ড__ ভীন্ম, দ্রোণ, কূপ আদি গুরুজন 
কাপিলেন চিত্তে, শীহরিল সবে, দেহে ঘর্শ্রোত বহিল) তখন 

৪৮ 

বিছুর করেতে ধরিয়া মস্তক বসি অধোমুখে ষেন অচেতন। 

ভুজঙ্গের মত বেগে ঘন ঘন ছাড়িতে লাগিল! নিশ্বাস ভীষণ। 
. ৪৯ ূ 

আনন্দে উৎফুল্ল রাজ! ধতর'্ মনোবৃত্তি গুপ্ত রহিল না আর, 
“জয় কি হইল? জয় কি হইল?* এই প্রশ্ন উক্তি কৈল বারম্বার! 

৫9 

হূর্য্যোধন কর্ণ হুঃশাসন আদি অতিথাত্র হর্য হইল অন্তরে! 

অন্তান্ত সকল সভাদের চক্ষে ছুঃখে বারিধারা ঝর ঝর ঝরে। 

'ইতি নবম সর্গ। 

প্রথম খণ্ড সমাগত । 



দ্বিতীয় খণ্ড। 

 দ্রশম সর্গ। 
| ১ 

অতঃপর সেই কুরুকুলাঙ্গার দূর্যোধন হর্ধে সম্বোধি বিছুরে 

কহিল “হে ক্ষত্ব! যাও শাম করি, আন গিয়া সেই দাসী দ্রোপদীরে। 

২ 

পাগবের মনোমোহিনী দ্রৌপদী আসিয়া কৌরব-রাজ-অস্তঃপুরে, 

দাসীদের সঙ্গে গৃহ্মার্জনাদি করুক, তজন। করুক আমারে। 

১৩ 

পাঞ্চালী ত আর নহে রাজেন্দ্রাণী, পণেতে বিজিত দাসী সে এখন। 

নির্ভয়ে তাহারে লয়ে এন এখা, কি করিবে তার দাস ম্বামিগণ ?” 

৪8 

গুনিয়৷ বিছুর অতিমাত্র ক্রোধে কহিল “রে-মন্দমতি কুলাঙ্গার ! 

মু তুই, তাই হেন ছূর্ধাক্যেতে রুলঙ্কিত কর জিহ্বা আপনার । 
রর ৃ 

রেনারকী! তো'র রসন! জীবস্ত-- জলন্ত ছৃগন্ধ নরক ভীষণ। 

জাননা পাপা নিকট নিপাত? নির্বংশ হবি যে তাহার লক্ষণ। 

| ৬ 
যে প্রপাতে তুমি হয়েছ ল্ষিত, বুঝিছ না চিত্তে হইয়াছ খুনী) 

শী্রই পড়িয়া! অত্া্ধ হইতে একেবারে চুর্ণ হবে অস্থি রাশি! 
| 

শৃগাল হইয়া ব্যাত্রগণে ভুই অত্যন্ত কোপিত করিলি পামর | 

জানিস না এই পুরুষদিংহেরা নথে ক্ঠনলিএছিড়ে থাবে.তোর? 

৮ 

কোপাবিষ্ট মহাবিষ তুজঙ্গেরা শিরোপরে তোর করিছে গর্জন, 

পুনঃ তাহাদিগে করিয়া কোপিত, যমীলয়ে আর করন! গমন। 
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্ ৃ 

বিনাশকালেতে বিপরীত বুদ্ধি হয়েছে তোমার ওরে ছুরাত্মন্। 
তাহা না হইলে মদমর্ত হয়ে পাগুবেরে কেন কবে কুবচন? 
ৃ রঃ 

গুছেতে অনল জলিয়! উঠেছে, নির্ব্বাণের চেষ্টা কর ত্বরাঁতরি) 
তাহা না করিয়! ফুৎকারে অনল দ্বিগুণ আলায়ে পোড়াও না পুরী। 

৯১১ 

পরমন্্রভেদী পরুষোক্তি করি-_- পুক্ুযার্থ কিছু হয় না, পামর! 
ছুষ্কত জনের রসনায় তাহা-_ ক্রীড়া করে, কিন্তু অন্তের অস্তর. 

১২ 

পোড়ে বিষদাহে ! অতএব আর ছূর্বাক্যের উক্তি করি বারম্বার, 
পাওবের চিত্তে দিলে পরে ব্যথা, কদাচই তোর নাহিক নিস্তার। 

১৩ র ৃ 

রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র ! তুমি যে দুর্বাক্য উক্তি করিছ পাগুবে, 
এখনে! উহ্থারা করিতেছে মহ, অসহা হইলে বলত কি হবে? 

| ১৪ 

শৃঙ্খল-আবন্ধ শার্দ,লের প্রায় ধর্মূপাশবন্ধ পাওুপুত্রগণ 
নীরবে বসিয়া করিতেছে সহ-_- তাইতে ছুম্তি বল কুবচন? 

১৫ 

মহাক্রোধী ভীম একবার যদি-- স্বপ্তেখিত ঘোর শা্গলের প্রায় 
হস্কার ছাড়িয় দাড়ায় সম্মুখে, তখন কে রক্ষা করিবে তোমায়? 

১৬ | 

রে ছর্বত্ত! তুই কুকুরের মত, গৃহী বানপ্রস্থ প্রাজ্ঞ তগস্বীরে, 
ঘকলেই বলি রূঢ় কুবচন, দারুণ ব্যথিত করিস জন্তরে। 

১৭ | 

এবার স্ুশিক্ষ| পাঁবি ভাঁলমতে, বমাঁলয় যেতে দেরি নাই আর। 
অরে কুলাঙ্গার! তোর অপরাধে কুরুকুল ধ্বংস হইবে.এবার 

১৪ 



১ ' আার্ধাসঙ্গীত। 

* ১৮ 

হুঃশাসন আদি মহাবৃধগণ এই কুকার্যেতে. বড় তুষ্ট মনে! 
থাক থাক অরে ছুর্বতের দল! বিছুরের. কথ! থাকে যেন মনে। 

১৭৯ 

ন্ুহদবর্গের:এই নীতি উক্তি মদমন্ত হয়ে গুনিছ না কালে, 
এখন এ কথা অতি তুচ্ছ, কিন্ত-_ শ্মরণ হইবে সমরপ্রাঙ্গণে!” 

২০ 

শুনি বিছুরের পরুষোক্তি, ঘোর দর্পভরে মত হয়ে হুর্য্যোধন 

কহিল “ক্ষত্তারে ধিক শতবার! হে মির্ব্জ ভীরু কুমতি দুর্জন! 
১ 

জানিলাম তুমি আশঙ্কা করিয়া- বারম্বার রূঢ় বলিছ আমারে। 

অহে গ্রতিকামী ! শীঘ্র যাও তুমি আন গিয়! সেই দাসী দ্রোপরদীরে। 

২২ 
দাসত্বে বিজিত স্বামিগণ তার, কদাচ আশঙ্কা কর না কাহারে। 

বিষহীন ফণি, শৃঙ্খলিত ব্যাত্র-- কোপিত হইয়া কি করিতে পারে? 

৩ 

কর ন] বিলম্ব, শীত যাও তুমি-- যেমন যাইবে, আপিবে তেমনি 
কোনরূপে যেন কর না অপেক্ষা, ভ্রৌপদী এখন নহে রাজেন্ত্রাণী। 

৪ 

দ্ানী সে) দাসীত্ব করুক আসিয়া কৌরবের অস্তঃপুরের মধ্োতে, 
দাদীদলসহ হইয়। মিলিত গৃহ মার্জনাদি করুক ত্বরিতে।” 

২৫ 

রাজ-আল্ঞাক্রমে প্রতিকামী তবে, সশস্থিতভাবে যায় ধীরে ধীয়ে। 

কুক্ধুর যেমন সিংহের সদনে প্রবেশে, তব্রপ কম্পিত অন্তরে )-- 

ৃ ২৬ 

রাজরাজেন্্রাণী ভূবনষোহিনী দ্রৌপদী বথায় রত্বহরখ্য মাঝে।_- 
কৌমুদীর দলে স্বধাংগুর প্রায় নারীদল মধ্যে আননে বিরাজে-. 
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র ২৭. 

সেই স্থানে উপনীত প্রৃতিকামী, ভ্রৌপর্দীর মহামহিমামণ্ডিত 

দীপ্তিমতী রাজরাজেশ্বমী বূপ-- মাধুরী হেরির1 হইয়! মোছিভ) 
২৮ 

জড়বৎ ভাবে রহিল ঠাড়ায়ে! কি বলিতে হবে হ'ল না শ্রণ। 

বহুক্ষণ পরে হয়ে গ্রকুতিস্ব-- ভয়-বিজড়িত কণ্ঠেতে ত্বখন, 

৯ 

সেই প্রতিকামী কহিল “মহিষি! কহিতে শঙ্কায় কাপিছে অন্তর । 

কিস্ত কি করিব? রাজ-আজ্ঞ! “বি | না পাঁলিলে মোর নাহিক নিস্তার। 
৩০ 

ছাতমদে মত্ত হয়ে মহারাজ শকুনির সঙ্গে ঘোর হুরোদরে 

হইয়া গ্রবৃত্ত হারিয়াছে ভোম। দুর্ষ্যোধন তাই পাঠালেন মোরে 
৩১ ৃ 

তোমায় লইতে, চল রাঁজেন্্রীণি! দাঁসীত্ব করিতে হইবে তোঁমাঁরে। 

দূত আমি; দোষ লওনা আমার, দেবি! সভামধ্যে চলহ সত্বরে 1 

৩২ 

শুনি দূতবাক্য পাঁওবমহিষী জানশৃন্া, শূন্য দেখিল নয়নে। 
ঘুরিল ত্রহ্মাণড, শতবজ যেন পড়িল মাথায়, চমকিল প্রাণে! 

৯ 

ঘন দীর্ঘশ্বাস বহি নাপাঁয়, দরদর ঘর্ম ঝরিল অঙ্গেতে, 

মুহুমুদ্থ চিত্ত উঠিল চমকি, কণ্টকিত তন লাগিল কাপিতে। 

৩৪ 

স্বেদবিজড়িত বদনমণ্ডল কমলে মল্লিক নিভভ মনোরম, 

স্নান আরক্কিম শক্ক! বিজড়িত ভুবনমোহিনী শোড। অন্গপম। 

৩৫ 

উৎপল গলাপ নিড নেজয় নিষ্পন্দ, ললাটে শিরা সুশোভিত । 
অকন্মাৎ সেই রূপের: সাগরে মহাঝাবাঙ্ড! বাতবিক্ষোভিত-_ 

রর 



১০৮: ছার্চামঙীত। 

রা 

৩৬ 

তরঙ্গে তরঙ্গে সেই দেহলতা সেই অস্ুপম পারিজাভ দাম, 
কম্পিত প্লাবিত আহা! মরি মরি 1 সেই প্রভাময়ী নবখন গ্ভাম 

৩৭ 

কোমলাঙ্গী, সেই রাজরাজেন্দ্রাণী, পাওবের প্রাণসর্বস্ব সুনারী, 
দ্রৌপদী ক্রমেতে হয়ে প্ররুতিস্থা, প্রিয়ন্বদা প্রিয় সম্বোধন করি-- 

৩৮ 

বী্া-বিনিন্দিত মধুর বনে কহিলেন “দূত ! একি কথা শুনি? 

কোন্ বাজপুত্র ভার্ধ্যা পণ রাঁখি--করে হ্যুতক্রীড়া বল দেখি শুনি? 

৩৯ 

ছযতমদে মণ্ত হয়ে মহারাজ নিঃসনেহ মুগ্ধ হইয়] চিত্তেতে। 
ফরেছেন হেম কাধ্ধ্য বিগর্হিত) নতুবা কিছু কি ছিল ন| রাঁজ্যেতে ? 

৪8৬ 

সসাগরা ধরা করস্থা ধাহার, ধনে জনে যিনি অতুল সংসারে, 
হেন রাজপুত্র রাঁজেন্ত্র কখনো! ধনাভাবে পণ রাখেনি ভার্ধ্যারে |* 

৪১ 

শুনি প্রতিকাঁমী কহিল আবার «একে একে রাজ] রাজ্য, ধন, জন, 
দ্রাতৃগণ সহ আপনি হারিয়া) পশ্চাৎ তোমারে রাখি অক্ষপণ . 

৮ ৪২ 

হেরেছেন, দেবি ! চলুন সত্বরে, বিলগ্ব করিতে নাই অনুমতি |» 

শুনিয়। পাঞ্চালী কহিল তখন প্প্রাতকামী ! আমি সুধাই সম্প্রতি-- 

৪৩ 

আগ্রে রাজপুত্র হইয়! বিজিত, পশ্চাৎ কি যোরে হেরেছে পণেতে ? 

কিছ অগ্রে আমি হইলে বিজিত, রাজপুত্র নিজে বিজিত পশ্চাতে ? 

| ৪88 

গুনর্ধার ফিরে যাও সভামধো) এই প্রশ্ন মম জিজ্ঞাি কিতবে) 
আন সত্তর, তার পর আমি অভিপ্রায় বুঝি যাইব. নীরবে 1” 
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8৫ 

গনি গ্রতিকামী হয়ে রীত্যাগত, ভ্রৌপদীর প্রশ্ন করি নিবোন, 
যুধিটির গ্রতি কছিল প্রান ! লহুত্তর যাহা বলুন এখন ।” 

৪৬ 

যার পদাশ্রিত1] সস1গরা পৃথ্থী, গুণে, জনে, ধনে, মানে, মমৃদ্ধিতে, 
ষহায়ে, গ্রতাপে অদ্বিতীয় যেই, সেই যুধিটঠির সমরচক্রেতে 

৪৭ 

হইয়া চালিত অতি ভয়ঙ্কর ভবিতব্য ঘোর দুর্গম পথেতে 
উপনীত) দেখ বিচিত্র ব্যাপার নিয়তির জ্রীড়! কে পারে বুঝিতে? 

৪৮ 

রাঙ্গসথয় যক্ঞে যেই যুধিঠিরে পৃথিবীর যত নরপতিগণ 
মহার্থ সম্মান ধন রত্ব দিনা প্রণত হইয়া করিল পূজন, 

র ৪৯ 

যেই যুধিষ্িরে করিতে দর্শন, বহু আয়াসেও না পাইয়া দ্বার, 
কত কত রাজ মহারাজগণ অদৃষ্টে ধিক্কার দিল আপনার, 

খু 

ইন্জ সমতুল্য সেই যুধিঠির প্রহরেক মধো রাজ্য ধন জন 
ত্রাতৃ-ভাধ্যাসহ হারিয়া! কৈতবে, শক্রর দাসত্বে বিজ্রীত এখন। 

৫৯ 

ঘোরতর লজ্জা ছুঃখ অভিমানে__ নীরব নি্পন্দ নি্জাঁবের প্রায়, 
ৃচ্ছ। অবনত মাথে উপবিষ্ট অবিরাম শ্বেদধার! বহে গায়! 

৫২ 
ক্ষণে ক্ষণে মহ! অজগর প্রায় দীর্ঘশ্বাসমাত্র ছাড়ে ভয়ঙ্কর ! 
গ্রতিকামী বাক্য গুনি যুধিষ্ঠির ভাল মন্দ কিছু দিল না উত্তর। 

€৩ 

ছর্য্যোধন তবে'কছিল হাসিয়া "আপনি পাঞ্চালী আসিয়া! সভাতে 
অভিপ্রায় ব্যক্ক করুকষা হয়) মীমাংসা তাহার হইবে পশ্চাতে । 
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| ৪৫৪ | 

যাও প্রতিকামী! যাও পুনর্ধার ত্বরাতরি গিয়া আন ভপরদীয়ে ।* 

কি করিবে'দুত ? রাজ-আজাক্রষে পুনর্বধার গিয়া দ্রৌপদীনআগারে 
৫৫ 

কহিল অতীব ব্যথিত হৃদয়ে, “রাজেন্্রাণি | ভয় হতেছে বজিতে)--- 
কিন্ত দুত আমি কর্থব্যের দা, রাবআজ্ঞ| মোরে হইবে পাজিতে। 

৫৬ 

তোমায় লইতে এসেছি আবার, রাজআজ্ঞ ক্রমে চলহ সভাতে, 

অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত কর তথা, অনুমতি নাই বিলগ্ব করিতে । 
৫৭ 

হে দেবি! হতেছে বিবেচনা মোর কৌরবের ধ্বংস হইবে ত্বরায়, 
কুললন্্ী তুমি--তোমারে যখন দুর্য্যোধন লয়ে যেতেছে সভায়, 

ৃ ৫৮ 

তথন তাহার শ্রেয় নাই আর, পারিল না রাজসমৃদ্ধি রাখিতে, 
অতি লঘুচেতা রাপুত্র সেই বিনাশের হেতু গ্রমত্ত চিত্বেতে-_ 

৫৭৯ 

ঈদৃশ ছুক্রিয়! করিতেছে দেবি! একবার চিত্ত করিছে না চিতে-- 

চতুর্দীকে ঘোর কোপিত দিংহের। রয়েছে উন্মুখ বিনাশ করিতে !” 

৬ ঃ 

কহিলেন দেবী দ্রৌপদী তখন “বিধাতার বিধি কে লজ্ঘিতে পারে? 
বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় সতত কুমতি স্ুমতি প্রাপ্ত হয় নরে। 

৬১ 

প্রাঁজযোগ্য কৰি ধার্মিক জনেরে কষ্টের কঠোর পরীক্ষার ভরে 
ছুঃখ লাঞ্ছনার সাগরে ভাসাক়ে রিবিধ যাতনা দেন) তার পরে 

৬২ 

বিবেকের তেল! ধরিয়া যে জন ছুঃখের সাগর পাঁরে তরিবারে 

সেই কৃতকার্য হয়) পরিণামে হুক ধর্মগতি বুবিবানে পারে। 
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] ৬৩ 

বারগ্বার দগ্ধ হইয়া যেমন কান বিশুদ্ধ হয় অতিশয় 
সৃজন তত্রপ ছুঃখের অনলে পুড়িয়! পুড়িয়া সুুবিুদ্ধ হয়। 

পু ৬৪ $ 

বিধাতার যাহা ইচ্ছা; তাহা! হবে) ধর্ম যেন ত্যাগ না করে পাণ্ডবে, 
মহাত্মা ধর্মাত্বা ধর্পুত্র ধীর করেছেন যাহ! অন্তথ1 ন1 হবে। 

৬৫ 

আজিও সধর্মে আছে কৌরবেরা, যাও দূত ! গিয়া বল তা সবারে, 
খতৃুমতী হয়ে আছি একবন্ত্রা- কিরূপে যাইব? এস জিজ্ঞাসিয়ে 1” 

৬৬ 

শুনি প্রতিকামী আসিয়া! সভায় সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল তখন, 

ছুর্্যোধন-ভয়ে ছেঁটমাথে বমি নীরবে রহিল যত সভ্যগণ । 

৬৭ | 

দুর্য্যোধন অতি ক্রোধিত হইয়া, ঘৃরাইয়! রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর 
কহিল “রে ভীরু প্রতিকামী! শীঘ্র আন সেদাসীরে আশঙ্কা কাহার? 

৬৮ 

শুনি প্রতিকামী কহিল তখন “মহারাজ ! রাজ-আজ্ঞা থাক শিরে, 

কৃষ্ণারে আনিতে দাধা নাই মোর) ভিক্ষা মেগে যদি খাই দেশাস্তরে-:' 

৬৯ 

তাঁও শ্রেয়, তবু সেই ভয়ঙ্কর-_ সিংহিনীর কাছে'যাঁৰ নাক আর। 

ছুইবার অতি সাবধানে আমি-- আত্মরক্ষা! করে এসেছি, এবার 

৭৬  * 

আবার যদ্যপি--যাই তার কাছে, নিশ্চয় কোপিতা হইবে সিংহিনী, 
সেই বিশ্বধ্বংসকারিণী-কটাক্ষে স্ৃষি-স্থিতি-লয়, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী 

| ৭১ 

গ্রাণেতে-বদাপি ধাচি মহারাজ! অনেক দাদ্ষ যুটিবে সংসারে, 
যা হয় তা প্রপ্ভো!। করুন আপনি, কি সাধ্য আমার আনি পাঞ্চালীরে? 
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২ 

গ্রতিকা মী-উক্তি গুনি ছুর্যোধন ছুঃশামন প্রতি কহিল তখন, 

অন্নমতি এই প্রতিকামী হ'তে হবে না, তুমিই যাও ছুঃশাসন! 
৭৩ : 

যেমন অবস্থা হউক ন| কেন, দাসী সে, দাসীরে আন কেশে ধারে) 

অন্বাধীন শত্রু, বিষহীন ফণী- কোপিত হইয়া কি করিতে পারে? 
৭8 

কোনরূপে শঙ্কা! কর ন! চিত্তেতে, বলেতে ধরিয়া! আন ভ্রৌপদীরে, 

যদৃচ্ছ! গ্রতৃত্ব আছে তার প্রতি, য! ইচ্ছা) তাহাই করিব তাহারে !» 
৫ 

গুনি হুঃশামন কালাস্তক প্রায় লোহিত নয়নে করিয়! উত্থান, 

ক্রতগতি গেল দ্রৌপদীর গৃহে; দেখি ভ্রৌপদীর শিহরিল প্রাণ! 

৭৬ 

হাগি ছুঃশাসন কহিল “পাঞ্চালি! এস এস, পণে পরাজিতা তুমি, 

লঙ্জ! এর পর করিও এখন, চল সভামধ্যে, লয়ে যাব আমি । 

৭৭ 

হে কৃষ্জে! বিশাল কমল নয়মে হেরগে এখন রাজ! ছুর্যেযাধনে) 

পাওবে তোমার নাই অধিকার, ভজন! করগে স্থখে কুরুগণে । 
৭৮ 

ধর্মানুমারেতে আমর! ভোমাষ করিয়াছি লাভ, চল যাজ্জসেনি ! 

দাস পাগুবেরে কাজ কি তোমার ? চল) হবে গিয়ে কৌরবের রামী 

ৃ ২৭৯ .. 
: ছুঃশীদন-বাক্য শুনিয়। দ্রৌপদী, বাকুল বিবশ! পাগলিনী প্রায়, 
করি গাত্রোখান ড্রৌড়িলেন বেগে বৃদ্ধ! মহাদেবী গাদ্ধারী যথায়। 

| ৮৪ 

ব্যাপ্তমুখ হ'তে কাতর কুরঙগী কতদূর যাবে? ছ্ হুঃশাঁসন . 

পশ্চাৎ ধাবিত হইয়। দারুণ ফ্োধকযর়িত বিকট তর্জন 
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৮৯ 

করিয়া ফেগেছে ধরিল অমনি ! যেই নীল নবঘন-তরঙ্গিত 

সুদীর্ঘ ছুদ্ধলদম রাজনথন্ে মন্ত্পূত জলে হয়েছিল সি, 
৮২ 

যেই কেশপা* ম্পর্শিলে পবম, পাণুধের সন্থ হইত ন1 চিত্তে) 
সেই সে ভ্রগরকৃষ্ণধকেশপাশ কলক্কিত আগ্গ পিশাচেব হাতে ! 

৮৩ 

বিশ্ববিমোহিনী রাজরাজেজ্জাণী দ্রৌপদীর বেঁশে ধরি ছুঃশাদন, 
বেগে লয়ে যায় অনাথার প্রান্থ পাঁঞ্চালী ভূতরো লুটায়ে তখন, 

৮৪ 

কাতন ব্যাকুল! ভয়েতে বিহ্বলা, খডুদতী রক্তারক্ক বসমেছে 
ঘেল ছিন্ন লতা ধূলিধৃষরিতা আনীত! হইল মভার মধ্যেতে। 

৮৫ 

যত রাজগণধ ধত গুয়জন, অগণন বিজ্ঞ প্রা, দকলেতে 

সমুদ্র লমান মত। শোভমান, ছবাতক্ষোভিত ভীষগ দৃষ্তেতে 

৮৬ 

পূর্ণিত! তাহাতে ক্রোধদখচিত্তে শৃষ্ঘদিত মহশার্দু লে পরায় 
ধর্দশৃঙ্খলেতে বদ্ধ দৃঢ়তে নর-ব্যান্রগণ অতি ছুর্দশায় 

৮৭ 

উপবিষ্ট, দুখে নাই ফোন কথা, অস্তরে অলিছে যন্তরধা,অনল, 
ত্বক্, পেলী, মাংস, অস্থি ভেদ করি প্রবেশি তিতরে কয় নিধীক্ষণ, 

৮৮ 

অন্ত:ন্তলম্পর্শী কৃিদখকারী মহাভয়ঙ্কর খোর বজানল 
জলে ধূধু শবে পাওব-ঘদয়ে) ইহাতেই দগ্ধ হইবে লকল। 

৮৯ 

এ বুকে?দয়, ক্ষুধিত শার্দুল | যে অনল ওয়. জগিছে বক্ষেতে, 
সহজে কি উজ ছইঘে দির্বাণ? ধৃতরাষই্ শক পুতর-্ধ ধিরেডে 

১৫ 
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৪9 

নিভাবে ও বহি! রবে.ভীদসেন ছূঃশাঁসনবঙ্ষ করি বিদারিত 
ভীবণ আগ্নেয় রক্ত-তৃষ্ণা শরস্তি করিবেন) তবে হবে সুস্থ চিত) 

৯3 

ছুঃশাসন কেশে ধরিয়। কৃষ্ণারে তর্জীন করিয়া করে ভা বর্মণ) 
ভ্রোপদী নমিত করি দেহযষ্টি, কাতর কণ্েতে কহিল তখন, 

৯২ 
, "অরে মদবুদ্ধ ! আছি' একবন্ত্রা আমি খতুমতী, ছেড়ে দে আমারে, 

এই লঙ্জাকর কদর্য দশায় গুরুজনান্বিত সভার ভিতরে 
৯৩ 

** আনি ছুররস্থ। করিস না আর! ছাড় ছাড় ওরে ছাড় ছঃশাসন, 

বাজিছে কেশেতে) ছাড় রে ছুর্মতি ! দিম্ না রে লজ্জ।) আছে গুরুন্নন।* 

৯8 

শুনি ছুঃশাসন ক্রোধকষায়িত তর্জন করিয়া বল সহকায়ে 
ধরি কেশপাশ বেশি নিগৃহীত করিতে করিতে কহিল কৃষ্ণারে,_ 

৯৫ 

পরে দাঁসি ! তোমার লঙ্জ1কি আবার? একাধিক স্বামী যার সংসারেতে, 

সে ত বেস্তা। ঘোর যদৃচ্ছাঢারিণী-_ তার লঘু গুরু আছে কি পৃ্ীতে? 

] ৯৬ 

ছুুতে পরাজিতা হইয়াছ তুমি, - যদৃচ্ছপ্রতুত্ব আছে তব প্রতি, 
গাওবেরা তব ম্বামী নহে আর, এ যে বসিয়। কৌরবের পতি 

ৃ ৭৭ 

হুর্য্যোধন, এঁ দেখ আখি মেলি, উষ্থারে তজিতে হবে অন্তঃপর; 
শ্বামিগণ তব দাস আমাদের, দা1সপত্রী হওয়া বস্তু নিন্দাকর!.. 

৯৮ 

ডেব নাহবে ন] দ্বা্ীত্ব করিতে) হবে রাজ্ধরাধী থাকিবে স্ুখেতে) 

গাওব-ম হযী ছিল। ইন্জপ্রস্থে। €কীরবের রাধী হবে হত্িরাতে 1. 



ভৌপদী নিএছ। ১৯ 

৮৫) 

কাতর কঠেতৈ জৌগদী তখন বিপদ ভগ্ন ঈশ্ববের গ্রতি--- 
কহিল “ছে গ্রচোগকফনা-নিধান | লজ্জা নিবারণ করুন সম্প্রতি । 

১০০. 

প্রাজ্ঞ গক্টগণ সন্ুখেতে আমি- একবস্ত্রা অতি জঘন্ত দশায়৫ 

ছঃশাসন হাতে হই নিপীড়িত দয়াময়! রক্ষা করুন আমায়। 
১০১ 

কাতরে ঈশ্বরে ডাকে রাঙ্রপুত্রী; পাপমতি খোর ুষ্ট ছুঃশালন 

অঙ্গ ভঙ্গ করি বাঙ্গ সহকারে নান] মন্দ উদ্তি করিয়া তখন, 

১০২ 

কহিল “রে দাসি! বৃথা কেন আর ঈশ্বরে ডাকিয়া করিস্ রোদন? 
খতুমতী একবস্তা। কি বিবজ্জা, যাহা কেন হও) পথেতে যখন ' 

১০৩ | র 

পরাঁজিতা তুমি হয়েছ, দ্রোপদি ! তখন তোমার রক্ষা! নাই আর! 
দাসী তুমি প্রতু-ইচ্ছায় চালিতা, তোমায় আমরা যদৃচ্ছা ব্যভার 

১০৪ 

করিব) কে রক্ষা! করিবে তাহাতে? স্বামিগণ তব দাসত্বে বিজ্রীত, 
বিষহীন ফণী, শৃঙ্খলিত ব্যাপ্ত কি করিতে পারে হইয়া কোপিত? 

১০৫ 

দাসেদের স্থান পদতলে, তারা প্রভুর আজ্ঞায় ভুঙ্গ্যাননের প্রায় 

পদে পদে পরিচালিত সতত, কে তা'দিকে গণে? কেই বা স্ধায় ? 
| ১০৬ রব 

ছুঃশাঁসন এই হর্বাকোর সহ বারশ্বার কেশে করি আকর্ষণ) 
বলে নিগৃহীঙ করিছে কষ্চারে, নীরবে বসিয়া! দেখে সভাগণ। 

১০৭ 

বিকর্কত্তলা 'পতিতার্ঘবাস! লজ্জা অমর্ধেতৈ বিদগ্ধ ভু্দরী, 
পরোপনী কারে ধীরে ধীরে পুনঃ কহিল “রে'মূঢ়-_নীচ কর্ণফারী। 



১০৮ | 

সভাস্থিত এই প্রা ভিাবস্ত ইন্্কল্স মহামান্ রাজগণ) 
নকলেই গুরুস্থানীয়। অনেকে পুজ্য পিতৃতুল্য মহাগুরুজন। 

১০৯ 

রে ছুর্মাতি নরাধম ছুঃশাসন | হেন গুরুজন সন্ধে আমার 

আনিয়া এরূপে বাধু-নিপীড়িতা। অনাশ্রিতা ছিন্লাততীর প্রায় 

১১৪ 

পদবিদলিতা করিস দা আর, কর না উলঙ্গ ছাড়রে বসন। 

ক্ষান্ত হরে কেশ ছাড়রে ছুর্দতি! €র নিট রকার্মিকারী ছঃশাসন | 
১১৬ 

যে অসলে তৃই দিয়া্ছিস হাত, ধেই মহাবিষ আশীবিষগণে, 
লোষ্ নিক্ষেপিয়া ফরেছিস রুষ্ট, যেনিজিত সিংহে হঙ্টির পীড়নে 

১১২ 
জাগ'ইলি তুই, ওরে ছঃশাসন! তা হইতে তোর নাই অব্যাহতি, 
ইন্দ্র যম আদি দেবতা সকলে হয় যদ্দি তোর সাহাফ্যেতে ত্রতী, 

১১৩ 

তথাপিও তোরে রাজপুত্রগণ ন] করিবে ক্ষমা) কহিন্ু নিশ্চয়, 

নে'পাপায়্া-ঘোর ছুর্ধত্ত! তোমার আসন্ন মৃত্যুতে নাই কিরে ভয়? 

১১৪ 

ধর্ম অবস্থিত পর্শপুত্র ধীর ধর্ম অতি সুক্ষ পদার্থ সংসারে, 

নিটাএম জরে কি বুঝিবে ভাঙা? ধার্মিক যে, সেই বুঝিবারে পারে। 

] ১১৫ 

গায়িকত কার্ো হয়ে কঈমন। ক্ষুদ্র নীচ বুদ্ধি অবলার মত 
ানিগুণরাশি হইস| বিস্ত বাক্যে, ঘুপাক্ষর) বিন্দু পরিমিত 

১১৬ 

দোষারোপ দাঁহি করিব কর্দাপি মহাপ্রা্ঞ ধর্পুর্র টরিত্রেতে, 

নে ছর্দাতি, পাপী, জদার্ধা-চরিত | তুই হামা এই অবস্থাতে). 



দ্রৌপদী নিগ্রহ। ১১৪ 

৯১৭ 

এই রজঃমিক্ত বস্ত্রে কেশে ধয়ে উন্াগিস্ত্াবে আনিয়া সভাতে, 
এখনো বলেতে করিস পীড়ন, কুরু বৃদ্ধগণ বদিয়"চক্ষেতে 

১১৮ 

দেখিছেন তাই) ইছাই বিচি! কারো কৌন কথা শ্ররিহে না দুখে, 
কেহই ভতসন! করিছে নাঃ বসি এ ছেন জকাধয দেখিছেন আছে 

১১৯ 

বোধ হয় তোর এই নিগারণ কাধ অন্থধর্তী হয়েছেন সবে, 
নতুব! ঈদৃশ ঘোয় অত্যাতায সপুখে, সবলে বসিয়া নীরবে 

5২০ 
কেন বা কতক দেঁখিবে 1 হাঁ ধিক! যখন ঈীটৃশ স্ভীর মধোতে, 
কুলবধু আমি, খামারে আনিয়া করে ধর্ম নষ্ট, তাই সচ্ছনোতে 

. ১২১ | 
কুরুৰীরগণ দেখিছেন চক্ষে। ইথে বিবেমা হতেছে আমার, 
ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের ধর্ধ প্রতি আস্থা নাই কারে! জার । 

১২২ 
দুষিত হয়েছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম! রাজগণ.ঘোর মতিভ্রষ্ট এবে। 
মহাগুরু ভীন্ম, ভ্রোণ) বিছুরাদি মাহাত্মারা বুঝি স্বত্বহীন সবে? 

১২৩ 

হা ধিকৃ! কি কৰকুরুবৃদ্ধগণে? সকলে দ্বতব্ে হয়েছে বঞ্চিত। 
হায় ধর্ম! তুমি একেবারে বুঝি পৃথিবী হইতে হুল অন্তর্থিত ? 

১২৪ 

হায়! হায়! হয়ে রাজরাজেন্দ্রার্ণী অনাশ্রিতা ছিন্না ব্রততীর প্রায় 
পিশাচের পদে বিদীলিত। এবে, এ দারুণ দুঃখ কহিব কাহাঁয়? 

. ইতি দশম সর্গ। 



একাদশ সর্গ। 
১ 

এইরূপে কৃষ্ণ! কাদিতে কাদিতে দ্বারণ কোপিত ম্বামিগণ পানে 
জাজ) ত্বণ1, কোপ মিত্রিত কটাক্ষে ঢাহিল দারুণ সগ্ডাপিত মনে। 

২ 

মর্চ্ছ্দী, সৃষ্টিবিধ্বংসপ্রমুখ, তীত্ব বিছ্যা্নিভ ঘোর কটাক্ষেতে 

কোপপুরিতাঙ্গ গাওবদিগকে সন্দিপিত করি তুলিল চিত্তেতে | 
৩ 

শৈলভেদী সেই বিষষ কটাক্ষ মরমে মরমে বিধিল সবার। 

উদ্বেলিত হ'ল বিষ|দ-তরঙ্গ উথলিল হদে অগ্নি-পারাবার ! 

৪ 

রাঙ্গা, ধন, জন, জীবন, সর্কন্ব_ ফাউক, সম্তাপ নাহিক তাহাতে | 

ভীবন অধিক প্রিয়্তম। ভার্যযা ভ্রৌপদীর সেই কটাক্ষ বিদ্যুতে, 

৫ 

বিষম সন্তপ্ত হইল পাণ্ব) কি করে আবদ্ধ ধর্ম শৃঙ্খলেতে। 
আশ্মেয় পর্বতগর্ডে ভয়ঙ্কর, অগ্নির প্রবাহ, তরঙ্গ সংঘাতে 

| ৬ 

ঘোর উদ্বেলিত হইতেছে, কিন্তু হূর্ভেদ্য কঠিন পাষাণ হৃদয় 
এখনে| বিদীর্ণ হতেছে না) থাক হইবে) হইবে, হউক সময় ! 

৭ 

সময়ে সকলি হয়ে থাকে ধীর, সময় প্রতীক্ষা কর দুঢ়মনে, 

“সহিষুত1” পকালপ্রতীক্ষা” উভয়ে দ্বতন্ত্র, মহিষ সে সব প্রাণে! 

৮ 

বত উতপীড়ন করই না কেন সহিষু সমপ্ত সহে অকাতরে, 

মান অপমান সমান তাহার, দেবতা সে, কিছ হীন পক্ষান্তরে | 



ভ্রৌপদী-দিএছ। ১১৯, 

৪ 

কেহ পদাঘাত করিল তোমায় তুমি পদাঘধাত না করি তখন; 

দিন-মাস-বর্ষ--যুগযুগাস্তর কাল প্রতীক্ষায় রহিলে, যখন 
১৪ | 

উপযুক্ত মত পাইলে সময়, তখনি দারুণ বজ্জ পদাঘাতে 
মন্তকের.খুলি করি চুর্ণমান সময়ের ক্রীড়া দেখালে জগতে ! 

১১ 

“মহিফুতা” “কালগ্রতীক্ষা* উভয়ে এতই অন্তর) পাব হাদয়ে। 
যেই ভয়ঙ্কর অগ্নির প্রবাহ গর্জিতেছে তাহ! অবশ্য সময়ে 

১২ 

বাহিরিয়! ঘোর উত্তাল তরঙ্গে সৃষ্টি ছার ক্ষারে দিবে এক দিন 
মে মনল শোতে কৌরবগণের। পতঙ্গের প্রায় হইবে বিলীন ! 

+ ই ১৩ | 

দীনভাবাপন্ন স্বামিগণ প্রতি বারস্থার কষ কাতর নয়নে। 

চাহিতেছে, দেি ছুট ছংশাদন কৌতুক বিভোর আনন্দিত মনে, 

১৪ 

সমধিক বল দত্ত সহকারে) উচ্চ শ্বরে হাসা করি বারবার 

কহিল “রে দাসি! দেখ চুর্োধলে দাসদিগে দেখে কি হইবেআর ?” 

১৩ 

দ্রৌপদী ব্যথায় হইয়া বিবশা সহকার চ্যুত মাঁধবীর প্রায় 
ভূহলে লুটায়ে পড়িল, তখন দেখি কর্ণ অতি আনন্দিত, তায়। 

১৩৬ 

হাঃ হাঃ শবে হান্ত করি ছঃশাসনে, প্রশংলিল কর্ণ যথ। বিধি মতে! 

সুবল ননন শকুনি তখন, হাসি আনুকূল্য করিল তাহাতে ! 

২৭ ূ 

কর্ণ, দুর্যেযাধন। ছুঃশানন, আর শকুনি প্রভৃতি অতি হ& মন) 

ভ্রোপদী নিগ্রহ দেখিয়া নয়নে . ছুঃধিত দর অন্য মভ্যগণ। 



৯২৪ জার্মাসঙ্গীত |: 

| ৯৮ 

সকলেই ফোর বিষাধ বি্প্ধ নিত্ন্ধ নীরৰ জবমত শিল্পে 

উপবিষ্ট হষ্ ভূর্য্যোরল তরেস্কাহারে। মুখেতে শক না হিদ্বু গে 

১৪৯ , 

ভীম্ম মহামন! রি গাচ্ধোখাস, ক্ষহিলেন তবে “জৌপদীর পতি 
*কল্যাণি ! কি আমি কঠিব ইহাতে? ধর্শের মহা স্থির হৃষ্ষগতি, 

ও 

এই দৃষ্টমান লোর মংসায়েতে বৃবিধে সম্যক কে জাছে এমর? 
বলবানে ফাছ। আরে সংসারে অধর্ণ হলেও ভাই সর্কজম, 

৯ 

ধর্ম বালে মাম্য হরে গাঁক্ষে, জার ইহনংদারেতে ধার্মিক মে জন 
তার ধর্ম মত যথার্থ হলেও লোক মধ্যে তাহ প্রলাপ বচন। 

২২ 

উপস্থিত এই সয় পর্ধান্ধয়ে যেই প্রশ্ন তুমি করেছ সতাত্তে) 
অতি হুমম জতি গুড় ওহ তাহা চিত্তি্] বিশেষ পারি না বুঝিতে । 

৮৬৬] 

অস্বতন্ত্র ব্যক্ষি পরধন ণিণ রাগিত্ে কদাচ পায়ের! কল্যাধী, 

ভগচজ্যামীর তার্দান উপয়ে লম্পূর্ণ প্রতূত্ব স্বাছে তাও জানি, 

২৪ 

এই পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থা বারত্বার চিত্তে করি আজেোচনা) 
ধর্শের হান হুক্গাত! যশ বথার্ঘ কিছুই হয়না ধারণ 

২৫ 

দেখ) যুধিষ্ঠির লমৃদ্ধি সম্পর বনু ভ্যাগ করিবেদ, তথু 

প্রাণ মন র্ধ দাংস ঙ্থি গড় ধর্ম পরিত্যাগ করিবেন! ক্ষত । 

২৬ 

আপনার সুখে খলেছেন উদ পরাজিত জমি হইলাম ছাতে, 
এ নিমিত্ব তব পরশ লবিশেন্ষ -বির্মচয। কিছু পাঁরিদ। বুষিতে। 
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| ২৭ 

ছাতে অস্থিতীয় শকুনি সংগাঁর়ে জানিয়ী শুনিরী কুস্তির কুমার 

ক্রীড়া প্রবৃত হয়েছেন দেবি! বারম্বার যবে হারিলেন, আর 
২৮ 

না খেলিলে কিবা করিত শকুনি? শকুনিয় ভ্রীড়া কপটতাময়। 

তাহাও.কৌন্তেয় ভাবেন না মনে, অতএব এই জয় পরার্জয়-. 

৩১ | 

প্রশ্নের বিষয়ে কি কহিব দেবি? স্াক্ম ধর্ম ভাব বিভ্রান্ত চিত্েতে 

উচিতান্থচিত মীমাংস। কিছুই, হতেছেনা, কিছু পারিনা বৃঝিতে ! 
৩৩ 

ভীয্মের উক্তিতে কহিল দ্রৌপদী, «অহো দেব ! আমি করি নিবেদন, 
কৌশলসম্পন্ন মহাগ্রহারক হ্রাস, অনাধ্যটরিত ছুর্জন, 

৩১ 

ছাতপ্রিয়গণ ধর্ণপুতরে যবে আহ্বান করিয়া আনিয়া গৃহে, 

ক্রীড়ায় প্রবৃন্ত করেছিল) দেব! তখন কিরূপে আপন! হইতে 

৩ 

পণ রাখি ক্রীড়া করিলেন? অহো! ধূর্তগণ সব হইয়া মিলিত, 
আর্যযপুত্রে মুগ্ধ করেছি, ভাই চিত্তেতে হইয়া অত্যন্ত মোহিত'-. 

৩৩ 

ধর্তের ধূর্ভতা 'নাবুঝি বিশেষ, বারম্বার ছাত্ে হয়ে পরাজিত, 
বারম্বার ক্রীড়া করেছেন, এবে সমস্ত, চক্জান্ত হয়েছেন জাত । 

! ৩8 

যাহা, হ'ক, এই সভার মধ্যেতে, পুর, পুখধূ অধীশ্বর সব 
কুরুতৃদ্ধগণ আছেন বসিয়া সকলেই কিন, সন্মীন, গৌরধ . 

০৫ 

সকলেরি আছে, আছে বিবেচনা, ' প্র রাজন হয়নি এখনো, 
এখনো আকাশে উঠিতেছে সু) বহিছে পবন, বধধিছধে ঘন, 

১৬7 ৃ 
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৩৬ । 

এখনে! মনুষ্য সংসায়ের মাঝে আছে মন্থ্য্াত্ব, আছে লোকাঁচাঁর) 

এখনো! সকণে মাতা, তরী, ভারধ্যা, পু্বেবধূ আদি সম্বন্ধ বিচার 
কট? 

করিছে সংসারে, অতএব আমি কাতরে আবার নিবেদি বারে, 

উপস্থিত এই ঘটনার সহ মম কৃত প্রশ্ন সম্যক গ্রকারে 
৩৮ 

পরি-আলোচন। করিয়। সকলে, যথার্থ-সিদ্ধাত্ত করুন যা হয়) 

ছুঃশাসন হাতে প্রাণ যায়। অহো।! রক্ষ। কর মোরে হইয়। সদয়!” 
৩৯ 

এইকূপঃউক্তি করিয়! দ্রৌপদী, দীন ভাবাপন্ন স্বামিগণ প্রতি, 
পুনর্ধার অতি কাতর নয়নে চাহিল, দেখিয়। হয়ে ক্রোধমতি, 

৪৪০ 

ছুঃশীসন অতি বলমহকারে কৃষ্ণকেশপাশ করি আকর্ষণ) 

নীচ জনোচিত অকথ্য, অশ্রাব্য কর্কশ, অপ্রিয় নান] কুবচন 

৪১ 

কহিয়! কৃষ্ণারে) সমধিকরূপে গীড়ন করিতে লাগিল হুর্জন, 

কি করে দ্রৌপদী অচেতন গ্রায় পুনর্ধার তূমে লুষ্ঠিত, তখন 

৪২ 

তাদৃশ দশার অয্যেগ্যা) অস্থ ছূর্দাশা-দলিতা৷ দেবী ভ্রৌপদীরে 
দেখি বৃকোদর, অসহা ক্রোধেতে মত্ত সিংহপ্রায় গর্জিয়। গর্ভীয়ে 

| ৪৩ 

যুধিঠির প্রতি কহিল সক্ষোতে “মহারাজ ! আমি কি কহিব কারে? 
ছ্যতত্রীড়া করি এই হ'ল শেষ? কৃষ্চারে আনিয়া! সভার ভিতরে, 

88 

শত্রুর! বলেতে করে অপমান! নীরবে বসিয়া দেখিতেছি তাই, 

পাওব-গৃহিমী রান্ষরাছেজাণী পাঞ্চালীর ধেন বিশে কেহ-নাই! 



কোপ নিগ্রহ। হত 

ৰ $$ 

ভনাধায মত কাদে রাজবাঁলা, পিশাচের পদে লুটাইয়! কাঁয়, 

নীরবে বসিয়া দেখে বৃকোদর। কি বলিব কারে হায়, হার; হায়! 

৪৬ 
বায়ু যারে স্পর্শ করিত ন! ভয়ে, শ্লান হবে বলে রবিরশ্মি যারে 

করিত না স্পর্শ, সেই পাণুবের জীবন-সর্বপ্থ দেবী ভ্রৌপদীরে 
৪৭ 

শক্রপদতলে লুষ্ঠিত দেখিয়া, কে সহিতে পারে ? অহো! মহারাজ! 
ধর্ম মন্তকেতে থাকুক ভীমের, ধর্মেতে এখন নাই কোন কাজ। 

৪8৮ 

শক্রদের রক্তে গ্রক্ষালি চরণ), অগ্রে ক্রোধ শাস্তি করি, তাঁর পরে 

ধর্শের কাহিনী শুনা যাবে কর্পে। আর কতক্ষণ রব সহ ক'রে? 

৪৯ | 

মহারাজ ! যত বঞ্চক পামরে শঠতা| করিয়! রাঁজা, ধন জন, 

বাহন, পাতি, দাঁস, দাসী আর যাহ! কিছু ছিল করিয়া হরণ, 

| ৫০ 

শেষে আমাঁদিগে লইল দিতিয়া, তাঁহাঁতেও কোপ হয়নি আমার, 
যে হেতু আপনি গুরু আমাদের; আপনার সব আছে অধিকার। 

৫১ 

কিন্তু দ্রৌপদীরে পণ রাখি ক্রীড়া করেছেন, ইহ! বড়ই অন্তায়, 
এই রাজবালা কোন গ্রকারেই হেন দুর্দশার উপযুক্তনয়, 

৫২ 

মহারাজ | রাঁজগৃছে ধে সকল পরিচর্ধয1"তরে থাকে দাসীগণ, 

অথবা নগরে যে সকল নারী বেহ্ঠাবৃত্তি করি কাটায় জীবন। 

৫৩ ৃ 

দয়াপরবলে তা'দিগেও কেহ হ্যতক্রীড়া হেতু রাখে না ক পণ, 
বেস্তাদের প্রতি ইন অত্যাচার করিলেও সহ হয় ন| রাজন! 
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রাজার কুমারী রাররাজেন্াদী, পরিণীত! পন্থী আমা সবাকার, 
হেন রূপ-গুণ-সমৃদ্ধিপালিনী নামী-রত্ব প্রতি হেল অবিচার, 

৫ 

হেনআত্যাচার অবৈধ নিতান্ত, কেন ভ্রৌপদীরে রাখিলেন পণ? 
আপনার জন্য হেন নারী-রত্ব শক্রপদতলে লু্টিতা, রাজন! 

৫৬ 

গাঞ্চালীয় জন্ধ আপনার প্রতি ক্রোধ নিপতিত হতেছে আমার, 

সহদেব! শীগ্গ উঠ ত, এখনি-- এই হুকষর্ণের করি প্রতীকার !” 
৫৭ 

, ভীমের ক্রোধোক্তি গুনিয়! অর্জুন মধুর গম্ভীরে কহিল তখন 
"জ্যেষ্ঠ ভীমসেন! এ কেমন কথ11? আপনি ত পূর্বে হেন অকথন-_, 

৫৮ | 

কন লাই, আজ একি বিপরীত? অস্থভৰ করি ছুষ্ট শক্রগণে 
আপনার সত্য ধর্মের গৌরব বিনষ্ট করিয়। দিয়াছে এক্ষণে । 

৫টি 

গরয আরাধ্য গুরু জ্োে্ট-দেষ-_- ধর্্মায়া মহাত্মা! লোকসংসারেতে 

আম! মবাকার অদ্ধিতীয় প্রভূ, ঈদৃশ জোষ্ঠের ভৃত্তির জন্েতে 

৬৭ 

আত্মোৎসর্গ মোর! করিয়াছিঃদেব! তবে কেম বৃথা হইয়! ক্রোধিত 
মহান্ ধর্শের গৌরব ভুলিয়া, পক্তদেক্ধ বাছু। করেন পূর্ণিত ? 

| ৬) 

শক্রগণ হ'তে হইয়া! আহৃত ক্ষত্িয়ের ব্রত করিয়া! ম্রণ, 
পরের ইচ্ছায় করি ছাতক্রীড়া . ছেয়েছেন তাছে রাত ধন জন। 

৬য় 

বাহুবলে শঙ্কা করি খ্গালের1-- বঞ্চনার আল কলিয়। বিস্তার, 

উদার অমিত বলশালী সিংহে .বেঁধেচ্ছে, তাঁফাতে পৌফুষ কি আর? 



দ্রৌপদী নিগ্রথ। | ১২৫. 

৬০ 

শ্গাল সদৃশ হীন শক্রগণ বঞ্চন1 বিস্তার কি করিতে পারে? 

আপাততঃ ফেরু করিছে চীৎকার করুক্--সিংহের একই হঙ্কারে 
3৪ 

কোথায় কে রবেস্থির নাই তার ! হে রান | এই নরমংসারেতে 

ছর্বল বলিষ্ঠে করে যে গীুন। এ কৌতুক অতি সুন্দর দেখিতে ! 
- ৬৫ 

পাগুব-ষিংহেরে কৌরৰ-শৃগাল ভূর্বলের বৃতি বঞ্চন ঘিস্তারি, 
করিছে পীড়ন, ক্ষমত। সত্বেতে পাও্ব তাহাই আছে সহ করি। 

৬৬ | 

পাওবের ইত্ধে অগৌরর নাই, ররং মহতী কীর্তির বিষয়) 

হে রাজন! ইর্থে ক্রোধিত হইলে শক্রদের মনোবাঞা পুর্ণ হয়। , 
৬৭ | 

সিংহের যাদৃশ বিক্রম তেমনি-- ক্ষমারে! ক্ষমতা আছে বিলক্ষণ, 

ুর্ল শৃগাল কোথা পাবে ক্ষম! ? ভীরু সেই, ত্বার কতটুকু মন ॥ 
৬৮ 

ক্ষমাবীর ধর্ম অহে! বীরবর ! ক্ষমাই বীরের দিবা অভরণ, 

ক্ষুদ্র শত্রদিগে করিয়! উপেক্ষা আপাততঃ ক্ষমা করুন রাজন! 

ইতি একাদশ দর্গ। 



দ্বাদশ সর্গ। 
তৈ 

ধৃতরাষ্টরপুত্র বিকর্ণ তখন-_ কৃষ্ণার দুর্দশা দেখিয়া নয়নে; 
দেখি কৃশ্তমান পাগুবদিগকে অতীব বাধিত হইলেন মনে। " 

র হু 

বয়সে বিকর্ণ তরুণ তথাপি ভ্রানে গুণে বৃদ্ধসেবী বাঁক্যবীর 

তেজন্বী ধার্টিক কৌরবকুলের গৌরবকেতন সুজন সুধীর | 
১৩ 

অবনী-সম্রাট পাগুবের ছঃখ হইল অসহা, জ্রোধিত চিত্তেতে) . 
সেই রাজপুত্র বিকর্ণ তখন করিয়! উত্থান সভার মধ্যেতে, 

৪ 

জলদগন্ভীর মধুর নির্ধোষে সন্বোধি সভারে কহিল তখন, 

“হে ধার্দিক ধীর ! প্রাজ্ঞ মহামান্য, বিবেকসম্পর্ন সভ্য রাজগণ ! 

€ 

যাজ্জসেনী যাহা বলিলেন, সবে সহুত্বর তার করুন যা হয়, 

বাক্যের বিচার না করিলে সদ্যঃ নরক হইবে, নাহিক সংশয় ! 

| ৃ ৬ 

কুরুগণ মধ্যে বৃদ্ধতম ভীম্ম আন্বকেয় দৌছে হইয়। মিলিত 
বাক্যের বিচার করুন, নহিলে কৌরবের শ্রেয় নাই কদাচিত। 

| / ৭ 

প্রাজ রত্কাকর বিছুর ইহাতে ভাল মন্গ কিছু না বলেন কেন? 

সকণের গুরু ভারদাজ বৃদ্ধ বিক্রম-কেশরী মৌন কেন হেন? 
৮ 

সকলের মান্য কপ মহামতি কেনবা! বসিয়া আছেন মৌনেতে ? 
শোভন! ভ্রপদ-তনয়। কাঁতয়ে বারগ্বার যাছা! বলিল, সতাতে 
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ফু 

কেহ সচ্ত্বর,.ন! করিয়া] স্তন্ধে অন্ধমূকজড়বধিরের প্রায় 

উপবিষ্ট, একি বিপরীত ভাব ! ধিক্ এ পুরুষপর্ণিত সভায় ! 
১৩ 

পুরুষ যদ্যপি থাকে কেহ এথা-- যথার্থ উত্তর করুন প্রশ্নের, 

কেবা,কোন্ পক্ষ বলুন প্রকাশি মৌন হয়ে থাকা কার্ধ্য স্ত্রীলোকের । 
১১ 

এইরূপ পুরুযোক্তি সহকারে বারম্বার রাজপুত্র মতিমান, 
বিকর্ণ সকলে কহিল, তথাপি করিল ন! কেহ উত্তর গ্রদান। 

১২ 

ভাঁলমন্দ কেহ কহিল ন দেখি, ক্রোধে করে ঝরে করি নিশ্পেষণ, 

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ফরিয়! বিকর্ণ পুনর্বার সবে কহিল তখন)-- 

১৩ ' 

“হে পার্থিববর্! হে কৌরবগণ ! কি অন্ত গ্রশ্নের না কর উত্তর? 
উত্তর কর বা ন। কর, ইহাতে আমি যাহা বুঝি, বলি অতঃপর 

১৪ 

স্পষ্ট ন্যায্য কথা কহিব, তাহাতে কাঞারো আশঙ্ক। করি না সংসারে, 

পিতা কিন্বা গুরু যিনিই না! হন, অন্যায় করিলে বলিব তাহারে । 

১৫ 

কিবা শক্র কিবা মিত্র সর্বজনে অপক্ষপাঁতেতে ন্যাধ্য কথা কব) 

ন বুঝিয়! রুষ্ট হন যদ কেহ হইবেন)--তাছে কি অন্ত ডরিব? 

১৬ 

স্পষ্ট পথ্য কথা মিষ্ট নয়, তাই অবিবেক জনে শুনেন কর্শেতে, 
পাপপরারণ প্রিক্নভাধী নষ্ট চাটুকারগণে পুজে বিধিমতে। 

১৭ 

হে পার্থিববর্গ! রাজনীতিশান্ত্রে আছে উল্লিখিত “ক্ষিতিপতিদের : 

পান, ছাতক্ীড়া। মৃগয়া। সরতে অত্যন্ত আশক্তি। মহা অনিষ্টের 
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, ১৮ | 

নিদান এ চারি, ইদৃশ ব্যসনে। কোন মহামতি নৃপতিসত্তান 
আশক্ত যদ্যপি হন, তাহা হ'লে কদাচই তার নাই পরিত্রাপ। 

১৯ 
ধর্মপথভষ্ট হইয়া সেজন মোহপরবশ বিভ্রান্তচিত্তেতে 
করেন যে কার্য, কার্ধ্যই সে ময়, তাঁদুশ অযুক্ত মনুষ্য হইতে 

২০ 

অনুষ্ঠিত যাহা হয়, তা অসিদ্ধ! এই যে পাওব কিতব হইতে 

হইয়া আহুত অতি ঘোরতর ব্যসনে বিভ্রান্ত হইয়া চিত্তেতে, 
১. 

ভ্রৌপদীরে পণ রেখেছেন, ইহা কখনই সিগ্ধ নহে যুক্তিমতে, 
এই অনিন্দিত| ক্রুপদতনয়। পাঁগবের দাধারণী পর্থী তাতে। 

২২ 
বিশেষতঃ এই যুধিঠির অগ্রে- আপনি বিজিত হইয়া! পণেতে, 
কৃষ্ণারে পশ্চাৎ রেখেছেন পণ, অধিকত্ত ইনি আপনা হইতে 

৮৬০] 

। ভ্রৌপদীর নাম লন নাই, অগ্রে কপট ক্রীড়ার্থী স্থবলনন্দন 
 ভ্রৌপদীর নাম করেন উল্লেখ, পরে যুধিটির রেখেছেন পণ। 

॥ ৪ 

এই ঘৰ কথা করি আলোচনা, সবিশেষরূপে বিচারি চিত্তেতে,__ 
কষণারে বিজিত বলি না ক আমি, বলে ভ্রৌপর্দীরে আনিয়। সভাতে, 
ৃ্ শষ. 

দঈমৃশ,হ্দশা কযা অতিশয় অন্যায়! মঙ্গল হবে না ইহাতে, 
এ হেন কুকারে বংশের কলম্ক হইবে, নির্বাংশ হইবে শেষেতে ।” 

২৬. 

বিবার্ণের বাক্য হইলে নিঃশেষ) মহাকোলাহল উঠিল সভাতে, 
মহাবিছু যেন হ'ল'জাদ্দোলিত, প্রলয়ের মহা, খোর বঞ্ধাবাতে,।: 
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রাজগণ সবে হয়ে হষ্টচিত্ব বিবিধ প্রশংস| করি বিকর্ণের 
শকুনির নিন্বা! করিল সকলে, দেখি ক্রোধোদ্দিত হইল কর্ণের । 

২৮ 

ক্রোধবিমুক্ছিত হয়ে কর্ণবীর দিব্য বাহুদণ্ড করি আন্দোলন, 
তুলি সিংহগ্রীব বিকর্ণের প্রতি, আরক্ত লোচনে কহিল তখন;-- 

২৯ 

“হে বিকর্ণ! একি দেখি বিপরীত? একি অসভ্যতা সভার মধ্যেতে? 

বালক হইয়া জিনিলে যে বৃদ্ধে? প্রজ্ঞামানী! তুমি আপনা হইতে 

ক ৪ 

হয়ে প্রাজ্বর ম্পর্দা কর যেন-- সকলের প্রভ্ পিতামহ পিতা, 

হেবিকর্ণ| তুমি বালক যেমন। থাক েইমত--বকিও না বৃথা! 
৩১ 

অরণী সম্ভৃত অনলের প্রায় আপন! আপনি পুড়িও ন। আর, 

হইয়! উদ্ধত প্রগলভের মত বাচালত কেন কর বারশ্বার? 
৩২ 

আরে! সব সভ্য আছেন ত বসি, সকলের চক্ষু কর্ণও ত আছে, 
সকলেই অনুরদ্ধ কৃষ্ণা হ'তে, কিন্ত বল দেখি কেবা কি বলিছে? 

৩৩ 

মকলেই জানে ধর্মমত বিজিতা জৌপদী, কাজেই কি আর কহিবে? 
হেবিকর্ণ! শুদ্ধতুমিই কেবল ক্রোধেতে বিদীর্ণ হও কেন তবে? 

৩৪ 

হে অকালবৃদ্ধ ! সেজেছ ধার্মিক? কিস্ত-ধর্ম যে কি, :পারন। বুঝিতে 

জয়লন্ধ। এই দ্রৌপদীরে তাই অবিজিত। বলি সভার মধ্যেতে 
.. ৩৪ 

অতি মন বুদ্ধি প্রকাশিলে ভুমি, ছে বিকর্ণ! ববে কুস্তির তনয়! 
সর্বস্ব পণেতে হয়েছে বিজিত) সর্বন্থের মধ্যে দ্রৌপদী কি নয়? 

১৭ | 
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সর্বস্ব যখন হেরেছে কৌন্টেয়। ভৌপদী তখম অবস্ত বিজিতা) 

হে বিকর্ণ | সেই সর্বশ্থের মধো ভ্রৌপদীও গণ্যা-নহেক অন্তথ। ! 
৩৭ 

কথায় বধারিভুর্ধলনদ্দন 'ভ্ৌপদীর নাম করিল গ্রর্থণ) 
আপনি কৌন্ছেয় হইয়া সম্মত) গম্চাৎ ক্রীড়ায় রেখেছিল গণ) 

৩৮ 

তাতেই কি কণা হ'ল অবিজিতা ? হে বিকর্ণ! তুমি কোন্ কাঁরণেতে 

গাগবগৃছিণী কৃষ্ঠায়ে অজিত নির্দেশ করিয। ফাটিছ রোষেতে ? 

৩৯ 

রঙ্গঃপিক্ত একবন্ত্রা অবস্থায় সভার মধোতে এনেছে কষ্খারে। 

এতেই কি তুমি হইয়া ছুঃবিত হুতেছ বিদীর্ণ অতি রোষভরে ? 
| রঃ 

এ বিষয়ে আমি বলি যা) তা গুন। হে বিকর্ণ! বৃথা হও না জ্রোধিত) 

দেবতার! স্ত্রীর একমাত্র তরী করেছেন বিধি) শাগ্াদি সম্মত 

৪১ 

ব্যবস্থাই তাই) জ্রপদনন্িনী বিপরীত ধর্মার্লোক সংসারেতে 

এক স্ত্রীর পঞ্চত্বাধী এ ব্যবস্থা বটে সুসঙ্গত বেহ্ার পক্ষেতে। 

৪6৭ 

ঘৌপর্দীও সেই ধেষ্টামধো গণ্য, মান অপমান কি আছে কষণাতে? 

সভায় আনিতে হানি (কি উদ্ধারে) একবন্তরা কিম্বা বিবন্তা। কিছুতে 
৪৩ 

ক্ষতি নাই ওর! সমস্ত সঈত, সকলি উহারে শোতে, ছঃশাদন ! 

প্রজ্ঞা-অভিমানী বালক বিকর্ণ বলে কিছে? গণে পাওব যখন 

৪8 

রাজা, ধন) জন আপনা সহ্িতে ত্রৌপন্ীয়ে হারিছ ধর্শমতে 

গুবলনদন শফুনি ধখন সর্বস্ব ওদের জিনেছে পণেতে, 
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এ 

তখন অধর্প কি আছে? বিবর্ণ নিতাস্ত বালক-_বুদ্ধিকি উহার? 
ছুঃশাসন | তুমি গুন ত স্বর, 'গাওবের সহ ভ্রৌপদী বেস্ার 

6৬ | 

বসন লমন্ত লও ত কাড়িয়া। লয় করিয়া ফেল ত কুষাঁবে! 
বেশ পাঞ্চালীর কি সাছে গৌরব? ত্বরায় রিবন্তা কর ত উহারে!” 

৪৭ 

কর্ণের ঘন গুনি পাওবের| নিজ নিজ দিবা উত্তরীয় মবে, 
আপন! হইতে করি উদ্মোচন ছুঃখে নিরাষনে বসিল নীররে। 

৪৮ 

মহাপাপী ঘোর হুবৃত্ত নিষ্ঠর ছুঃশীসন গুনি কর্ণের বচন, 
সেই কম্পমানা লজ্জাবতী অতি, দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরিয়। তখন 

৪৯ 

সমধিক বলদস্তসহকারে টানিতে লাগিল, দ্রোপনী তখন 

ব্যাপ্র-কবলিতা-কুরঙ্গীর গ্রার নিরুপায় হয়ে বিপদভঞ্জন 
ও 

অনাথ-বান্ধব পরম ঈশ্বরে ভাকিল কারে কায়মনগ্রীণে, 
“দীনবন্ধো ! সর্কক্ষাগুব্যাপিন্! নভঃঃ পৃথথী, শৈর, সাগর গহনে, 

৫ 

উদ্যানে, প্রান্তরে, মক্ক কি পাখারে, ভীরণ আধার ভূধর-গহ্বরে, 
ভীষণ শ্বশান, মশান ছ্ত্তরে, রাজনিকেতনে, ভয়াল সমরে, 

২ . 
তরুণিত্রেঃ ফুলে) ফলে; হুকে, মূলে, লঙা, লুতাতত্ব, ধূষি, বালুকাতে) 
ক্ষুদ্র কীটন্সণু, জুল্ম পরমাণু, মন, প্রাণ, রক্ষ, মাংস) মজ্জাস্থিতে, 

€ত 

কর্মী নেতিয়ে, বারো) অহানে, শবন্পর্শরপরসগন্ধারিতে, 
এই দৃষ্তমান, ধুকি সমমান, অক্ঘর, বাহির) বিষসংসারেতে) 



টা ৯ 

সু 

1 । ৭ 

1 ঝা নব 

৫. চি. 

সর্ঘত্েই, সর্ধপদার্থেই প্রভো! পরাৎপর ! পরমেশ! বিরাঁজিত)" 
দীনবন্ধো, ভবসাগরকাগ্ডারী ! বিপদ দাগরে হইয়। পতিত-- 

৫৫ 

ভেঙে যাই, রক্ষা কর দয়াময়! হে অনাঁথবন্ধু, অগতির গতি ! 

 অনাথার প্রায় গতিহীনা। আমি-- দারুণ অসহ লাগানায় অতি 
€৬ 

কাতর, কাঁতরে ডাঁকি দয়াময়! গুরুজনাঁকীর্ণ সভার মধ্যেতে 

ছুঃশাসন বলে করিছে বিবস্ত্রা, বিপদভঞ্জন) হেন শঙ্কটেতে 

৫৭ 

রক্ষা কর, নাথ | কুলবধূ আমি-_ মৃঢ় মহাপাপী, ছুষ্ট ছুঃশাসন 

রীঙ্জগণ মধ্যে আনিয়া আমায় করিছে বিবস্ত্রা, লজ্জা-নিবারণ ! 

৫৮ 

দাকণ লক্ায় সৃতুপ্রায় আমি; সতীর সতীত্ব, লঙ্জামাত্র ধন ! 

কুলাঙ্গার দস্থ্য ছুঃশীসন তাহা; হরিতে উদ্যত, যত কুরুগণ 

৫৯ 

উৎসাহিত ভাঁহে! অহো বিশ্বময়! সতীর সতীত্ব লজ্জা রক্ষা করি 

আশ্রিতারে ত্রাণ করুন শন্কটে, হে করণাসিদ্ধু গরাৎ্পর হরি ! 
৬০ 

অস্তুর বাহির সর্ব পরিজ্ঞাত। সর্বব্যাপী, প্রভো সচ্চিত চিন্ময়ঃ 

মঙ্গলশ্বর়ূপ সুক্ষ স্থূল সর্ধ্বে সর্ব, সর্ধবজ্ঞান প্রাণ ধ্যানময় ! 

৬১ 

নিত্যানিত্যকাঁল দিব! রারি উষা) প্রাতঃসন্ধ্যা আর আলোকাম্ধকারঃ 

জলস্ত ভাঙ্কর, নিশীকর, গ্রহ, নক্ষত্র নিকর) মেঘ, বজ্জ। আর 

৬২ 

বিদ্যুৎ) করকা, বৃরি, বঞ্াবাত,, বরখা? শরত। শিশির, হিমানী/ং 

বসন্ত, নিদাঘ আদি খতৃচনন) সমপ্ত সমস্ত) জীবনে দদীবনী। 



ডোগিসিনিহহ |. ১৩৩ 
৫ | 

নরকে; শ্বরগে না আছ কোথায়? এই মহাঘোর নরকের ও্রায়- 

কৌরব-সভাতে নাই কি হে তুমি? থাক যদি, তবে রাখ হে আমায়! 

| ৬৪ | 

সর্বভূত-মাত্মা অন্তর্যামী গ্রভো) পরমেশ ! রক্ষা কর শঙ্কটেতে, 

মনোময় ৃঁ মম হৃদয় বৈকল্য, সমস্তই জ্ঞাত আছ অলক্ষেতে ? 

৬৫ 

সহসা! শ্বর্গায় সৌরভবাসিত মুছু গন্ধবাঁহ বিল মধুরে ! 

গগনে স্বাদ তরঙ্গ উচ্ছাস হ'ল, মহাজ্যোতিঃ স্ক,রিল অম্বরে ! 

৬৬ 

নিশ্চয় চকিত হইল সংলার মুহূর্তে প্রতি গম্ভীর সতত, 

সহসা! জলদমধুর গম্ভীরে হ'ল শৃন্যবাণী-_শুনিতে অত্ভুত | 

৬৭ 

তেই জ্যোতির্শয় শূহ্ঠের আসনে কে যেন বসিয়া! কহিল তখন, 

"কি আশঙ্কা বালে ! স্থির হও) তুমি-__ সতী পতিব্রতা রমণীঘ্ভূষণ ! 

| ৬৮ 

কাঁর সাধ্য করে বিবস্ত্রা তোমারে? ধর্মাত্মানে ! তুমি ধর্ণে অবস্থিত, 

ধর্ম ধর্ম রক্ষা করিবে ভোমার,। আশঙ্ক1 কি ?--আমি আছি উপস্থিত।” 

৬৪৯ | 

অতঃপর সেই ছুষ্ট হুঃশাসন, কৃষ্ণারে বিবস্ত্রা করিবার তরে) 

বলে বস্ত্র ধরি করে আকর্ষণ সাধ্য কি উলঙ্ষ করিবে সতীরে? 
ও রা 

যত বন্ত্র ধরি করে আকর্ষণ ততই বিবিধ বিচিত্রাদর্শন 
বস্ত্র রাশি রাশি খসে কটি হতে, দেখিয়া. আশ্চর্য্য হল সর্বজন ! 

৭১ 

দিবা শ্বেত নীপ্প, পিঙ্গল; বসন্ত, হরিত; কপিশ। পাটল রঙ্গেতে 

রঞ্জিত হুন্দর বস্ত্র স্তপাকার হল সংগৃহীত সভার, মধ্যেতে | 



/ ১৩৪. ছার্যমীত। 
ৃ ৭২ 

এক ছুই করি অসংখা বসন বাহিরিল, তবু মুড দঃশাসন, 

রারত্বার অতি দত্ত সহকারে করিতে লাগিল বাগ, সাকর্ষণ। 

১০, 

পর্বত প্রমাণ স্তপাকার বসন্ত বাহিরিল, ক্রমে শ্রান্ধ ছুঃশাদন, 
কত আকর্ষণ করিবে ছুর্মতি? শ্রস্তে ক্ষান্ত হয়ে বিল তখন। 

৭ 

এরূপ অপূর্কা অন্তূত ঘটন! দেখিয়া! চক্ষেতে যত সভ্যাগণ, 

বিস্মিত হৃদয়ে পরস্পর সবে মহা! কোলাহল করিয়া! তথন)__ 

৭৫ 

তবঙ্গিত করি তৃলিল সভারে) একবাকো সবে মুঢ় ছুঃশাসনে 

ধিক্ ধিক শবে নিন্দিয়া) কৃষ্ণারে করিল প্রশংস। বিবিধ বিধানে । 

৭৬ 

বৃকোঁদর ক্রোধে হইয়া অধীর) ঘোর সিংহনাদ কবিয়া তখন) 

মহাভীম দৃশ্ত পর্বতের প্রায় দীড়ায়ে সভাতে, ভীষণ দর্শন 

৭৭ 

অগ্নি-গোল! সম দ্লদ্বয়ি নেত্র, নাসারন্ধু দিয়া ঝলকে ঝলকে 

ক্ষরে তেজঃপুঞজ মহাভয়ঙ্কর ! কটাক্ষ-সভভৃত বিছ্যত-সালোকে, 

ণ৮ 

চমকে সভয়ে সমস্ত সংসার ! গ্রতি লোমকৃপ দেহ রন্ধ পথে 

বিছ্যুতের শিব! বাহিরায়) ঘন ফোর হ্হগ্কার-অশনি-সম্পাতে 
৭9) 

টলমল ক্ষিতি কাপে ঘন ঘন"! সব্ঘনে নিশ্বাস বহে ঘোর) 

প্রলয়-পয়োধি উলিতে যেন মহ! ঘোর বাত্যা বহে ভয়ঙ্কর! 
৮৪ 

বলে করে ধরে করে নিশোষণ) থরখর ওঠ কাপে ভয়ঙ্কর, 

মহামেঘশন্গে দন্ত কড়মড়ে,--. বাছিরায় অগ্ি। খতি ঘোরতর - 



ভৌপাী নিগ্রই। ১৩৪, 

৮১ 

বিকট কঠোর মহাভীম নাদে ক্রোধোন্সত্ত ভীম কহিল তখন, 
"ছে ভুবনবাসি ক্ষত্রিয় সকল! অহ! দিদেশীয় সত্য রাজগণ ! 

- ৮২ 
অদ্য আমি যাহা করিতেছি উক্তি; হেন উক্তি কেহ করেনি পূর্বেতে, 
এমন কঠোর অটল গ্রতিজ্ঞা-- "করিতে নারিবে কেহ ভবিষ্যতে ! 

৮৩ 

হে ভুবনধাসি ক্ষত্রিয় সকল! অহোে। দিগ্দেশীয় সভ্য রাজগণ | 
এই সভামধ্যে, সভার সাক্ষাতে আমি বৃকোদর করিতেছি পণ) 

৮৪ 

মহাসমরেতে এই ছুরাত্বার-_ এই ধতরাষ্ট্র পুত্র ছুংশাসনে, 
এই ছুর্দের প্রত্তিফল আমি দিব দিব দিব--গুন সর্ব জনে। 

৮৫ 
রণস্থলে আমি এই ছুরাত্মার বলেতে বিদীর্ঘ করি বক্ষস্থল, 
আক পুরিরা পিব উঞ্ণ রক্ত-_ নির্বাণ করিব তৃষ্ণার অনল। 

৮৬ 

রণস্থলে যদি এই ছুরাত্মার হৃদয় বিদীর্ঘ করিয়া! বলেতে, 
রক্তপাঁন আমি না করি,তা হলে গতিত্রষ্ট যেন হই সংসারেতে 

৮৭ 

পিতৃপিতামহুগতি প্রাপ্ত যেন হুই না ক আমি, হই নীচগামী, 
এ প্রতিভা ঘদি ন| হয় সম্পন্ন-_ বৃখ! পিতৃষীর্যয-_ক্ষত্রি নই আমি। 

৮৮ 
হৃষ্টিও যদ্যপি হয় বিপর্যস্ত, পূর্কোর ভাস্কর উঠে পশ্চিমেতে) 
ওথাপি আমার প্রতিজ্ঞা অটল-_ হঃশাসনরক্ত পিব বিধিমতে। 

৮৯ 

ইন্্র, যম আদি দেবতার! যদি রক্ষিবারে যত্ব করে ইঃশাসনে। 
তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা অটল-- পিব রক্ত ওর মহা খোর রণে। 



১৪৬. 

ণ ইতি 

হিমাপ্রির মধ্যে কিনব! সিদ্ধুগর্ভে যেখানে লুকাবে, সেই স্থান হ'তে 

বাহির করিয়! বিদ্ধারিয়। বক্ষ, রক্ত পান ওর করিব'বলেতে ! 

৯১ 

বন্জরগদাঘাতে চূর্ণি হিমাদ্রিরে গণ্ডষে নিঃপেষ করি'সিদ্ধুনীরে, 
প্রতিজ্ঞ সফল করিব, তথাপি ছাড়িব ন। প্র বধ্য পাপাত্মারে ! 

৯২ 

জননী কুস্তির কোলেতে যদ্যপি লুকায় পাপাত্মা। তথাপি উহার 

ব্দিরিয়। বক্ষ পিব উষ্ণ রক্ত। কোনরূপে ওর নাহিক নিশ্তার। 

৯৩ 

এই পাঞ্চালীর পুদতলে যর্দি লুটায়ে আশ্রয় লয় কুলাঙ্গার, 

তথাপিও ওরে করিব ন ক্ষমা: পিব রক্ত--এই প্রতিজ্ঞা আমার ! 

৯৪8 

শুনে থেক সবে--না হবে অন্তথ।) যদ্দি কোনরূপে অপারগ হই) 

(পুনর্কবার বলি) তাহা হলে পরে গতিত্রষ্ট হব-ক্ষত্রি আমি নই |” 

৯৫ 

এইরূপ ভীম করিল প্রতিজ্ঞা, সভ্যগণ সব শঙ্কায় স্তস্তিত, 

থর থর থর কাপিল_সন্ত্রাসে, কুরু বৃদ্ধগণ হইলেন ভীত। 

৯৬ 

এই ভয়ঙ্কর'মহারুদ্রভাবে, ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ বাক্যেতে, 

সাগরসদৃশ কৌরবের সভা গ্রলগ্কের মহা! ঘোসস ঝঞ্চাবাতে 
| ৯৭ 

মহাকল্লোগ্িত হইল তখন, রাঁজগণ সবে শশব্যন্ত হয়ে 

বিবিধ বিধানে স্ব করি ভীমে, ভুয়পী প্রশংসা করিল সভয়ে। 
৯৮ 

ছুঃশাসনে অতি নিন্দা করি সবে প্রশ্নের শীমাংস। হইল ন| ব'লে, 
আক্রোশের সহ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে বহুবিধ নিদ্দ4 করিল সকলে। -. 



প্রোপর্দী নিশ্রাই। ১৩৭ 
৯৪. 

অতঃপর সর্বজ্ঞ মহাত্মা বিহু ধীমান .করি গাঁজো খান, 
যুগ্ন ভূজদণ্ড করি উৎক্ষেপণ, লজ্জা স্বগা ভ্রোধে হয়ে দখমান, 

৪ ৯৪০ 

কহিলেন "অহো1! সভ্য বাঁজগণ! ফ্রপদতনয়! সভার মধোতে 
্রশ্ন করি অতি কাতর! ব্যাকুলা কুললক্ষমী ভাসে ছুর্দশার শ্োতে,__ 

১৩১ 

রাজার নন্দিনী রাজরাজেক্জাণী, আম! সবাকার গৃহলন্্ী সতী, 
হেন নারীরত্বে আনি সভামধ্যে কুরুকুলাঙ্গার ছুঃশাসন অতি 

| ১০২. 
জঘন্ঠ ভাবেতে করিছে পীড়ন 3 নীরব নিষ্পন্দ নিজ্জাঁবের প্রায় 
সভ্যগণ তাই দেখিছেন চক্ষে? কি কহিব কারে 1ছায়! হায়! হায়! 

১৬৩ 

ধর্ম! তুমি বুঝি ত্যজেছ সংসার? নতুবা এখনো! হষ্ট ছঃশাদন 
ধর্শশীল! পতিব্রতা দ্রৌপদীরে করিছে দবলে দ্বণিত গীড়ন। 

৯১০৪ 

সঙ্গে সঙ্গে এই দারুণ কার্যের প্রতিফল:কেন দিতেছ না 1 হায়! 
কেন একেবারে শতবজ্তাধাত হতেছে না এই রব স্তমাথায় ? 

১০৫ 
সভাগণ ! কেন নীরবে বলিয়া? প্রশ্নের উত্তর করুন যা হর, 
ভ্ৌপদীর দশ| দেখিরা, দয়াতে কোন্ নিদারুণ-মনুষ্য-হদয় 

৯০৬ 

বিগলিত নাহি হয়? বোধ হয়, পাষাণে। গলিয়! যায় অনায়াসে, 
ওহে সভ্যগণ ! মন্্যা তোমরা! কিরূপে নীরবে রহিয়াছ বসে? 

৯৩০৭ 

ধিক তোমাসবে ! হে নির্দ়গণ! পাষাণ অপেক্ষ। পাষাপ-ছদয় ! 
যদি ভায়বাক্য কছিতে সকলে পাপী ছুর্যোধনে,কর মনে ভয়, 

দি 0০৮ 
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দেই আমি অদ্য কৌরবসভাতে, স্তবণিত ছূর্দশ! বিবশা৷ বেশেতে, 
ছঃশাসন হাতে হই মিপীড়িতা, অহে। ! এই শেষ ছিল অনৃষ্টেতে ? 

১৩ 

হার | গৃহমধ্যে হুর্ধযও যাছারে দেখিতে গেত না, আপনি পবন 
পরশিতে যার পারিত না অন্দ) সেই আমি, ঘোর পাপাস্ম! ছর্জন 

১১ 

£শাসন-হস্তে হই নিপীড়িত! পাওবের| তাই দেবিছে চক্ষেতে, 
. কুরুবৃদ্ধগ্রণ করিছেন সহ, এ হতে আশ্চর্য্য কি আছে ঘগতে? 

১২ | 

হায়! যেই আমি পাওবমহিষী, ধষ্টহায় প্রিয়ভন্মী যাজ্ঞসেমী, 
বাসুদেব যার সখা. নংসারেতে, জ্রপদ্ যাহার জনক আপনি। 

১৩ 

দেই আমি আল কৌরব-সভাঁতে ছুঃশাসন হাতে হুই নিপীড়িত ! 

এই.কি অনৃষ্ট-লিখন আমার? এই কি ললাটে লিখেছ, বিধাতা ? 

১৪ 

হায়! যেই আমি পৃথিবী-ঈশ্বরী, মর্তে্য দেবেন্দ্রাণনীসমভাগ্যব্তী, 
সেই আমি আজ কৌরব-সভাতে দীনহ্থীনাপ্রায়, পাঁপাত্মা হুর্মাতি 

১৫ 

ছুঃশাসন-হত্তে হই নিপীড়িত! অহে! ভাগ্য! তব বিচিত্র মহিমা। 

রাজেন্ত্রাণী হয়ে ভিখারিণী সা! এখনি ছুঃখের হয়েছে কি সীমা! 

| ১৬. 

হায়! যেই আমি করিলে কটাক্ষ সি) স্থিতি, লয় হইত অনাসে, 
সেই আমি.আজ দাশীস্বে নিষুত্তা! হুইয়। যেতেছি কৌরবের বাসে? 

| | ১৭ 

কি লজ্জা ! কি ছঃখ! একি অপমান !ন| জালি এভাগ্যে শারো আছে কত! 

ভীন্ম, ধৃতরাষই, বিছুর; স্জহ . আদি মহাগুরু কুকবৃদ্ধ হও 
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ৰ ৃ ১৮ : 

নির্বাক-নিষ্পন্দ ! (যেন ধ্যানমগ্ন 1) ভর ককপাচার্ধা কুলাচার্যাঘয়, 
অবনত মাথে বসি সভাতলে (জড়বৎ দৃষ্ত !) অহে] কি বিস্ময়! . 

ৃ ১৯ 

শলা, শাহ, সোম, বাহিলকাদি করে মহাপরাস্রাস্ত নৃপতিমগ্ডল 
দেখিয়! দেখে না, শুনিয়! শুনে না, অভাদীর দশা, অটল অচল 

৪ 

পর্বতের প্রায় বসি বীরবৃন্দ শুনিছে নীরবে অবলা রোদম ! 

বিক্ষারিতনেত্রে দেখে অতিনম্-- হুঃশাসনকত কেশাডিকর্ষণ! 

২১ 

গুরুদনাধ্িত রাজসতামধ্যে রজোবতী নারী একবন্ত্রা আমি, 

অনাথ।র স্তায় হই উৎগীড়িতা! বসিয়! সচ্ছদ্দে দেখে পঞ্চ স্বামী! 

২২ : 

এর চেয়ে আর কি আছে আশ্চর্য্য? ইন্দ্রজালময় হেরি সভাস্থল 

যাছুর প্রভাব ভিন্ন কিকুহকে মেষপালম কেশরীর দল? 

- ২৩ 

শান্ত মহামতি অহে শান্তনব1 কুরুকুলস্থ্যয ধর্মঅবতার ! 

জিজ্ঞাসি,-কেমনে দেখিছ নয়নে এ লোমহর্ষণ বীভৎস ব্যাপার ? 

২৪. : 

অথব! অবলা-পীড়ন স্ুকার্যয, ভাৰি মনে বুঝি আননোর ভাগী? 

যেহেতু বুঝ না অবলার মর্শ, হে চির কুমার সংসার-বিরাগী ? 

২৫ 

যেপরগুরাম শাণিত কুঠারে নিংক্ষত্রিয়! পৃ্থী এক বিংশবার 
করি" গ্রতিহিংস। সাধিল ভীষণ, অনৃষ্ট, অঞ্জত; অপূর্ব ব্যাপার ! 

২৬ 

সেই সে তার্গব যেই তুঁ্বলে হতদর্প, সেই বাছ বলহীন 
- এবে কি বার্ধক্যে, বীরচুড়ামণি ! হইয়াছে ? তাই নীরবে আসীন 
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হইয়া দেখি কুলাঙার-করে, তব কুগবধূ হয়'খিবপলা 1... 
ইহা ভিন্ন অস্ত কিবা গভিপ্রায় 1 ভানহীন| আমি বুঝিতে পাঁরি না। 

২৮ 

হে পতি-পিতৃষ্য অধিকা-তনর, কুরুকুলোজ্ছল কৌরবের পতি | 

আপন সাক্ষাতে কুপুত্রের হাতে ভ্রাতৃ-পুত্রবধূ'অসহ্ হূর্গতি, 
২৯ 

কি লজ্জার কথা! দেখিছ কিরূপে? ন1 না; অঞ্ধ তুমি দেখিবে কেমনে? 

অন্ধ বট--কিস্ত বধির ত নও? গুনিতে ত; নৃপ ! পেতেছ শ্রবণে? 

রথ ৩৪ 

তবে কেন, হায় ! দ্রবিছে না হিয়া, পশিয়া শ্রবণে বলুন, রাঁজন্! 

নির্দয়-নির্দ্ম-নিষাদ-নিবন্ধ কাতর কৃশাঙগী কুরঙগী-রোপন ? 

৩১ 

তুমি বাজ, আমি এবে কাঙ্গালিনী, ভ্রাতৃ-পুব্রবধূ বলি পরিচয় 

দিয় সভাস্থলে অতীব অকার্ধ্য করিলাম; প্রভে! ! ক্ষমা আল্তা হয়। 

৩২ 

ভরাতৃ-পুত্রবধূ ভাবি কাজ নাই, ভাবুন আমারে অনাধিনী প্রজা, 

প্রজা-সুরক্ষণ শ্রেষ্ঠ রাজধর্্ম! সে মতে বিচার কর, মহারাজ। ! 

. ৩৩ 

অহো। প্রজ্ঞাচক্ষু, প্রাজ্ঞ, যতিঙান্! পতিপ্রাণা নারী--সভার ভিতবে) 

রাজনীতি শাস্ত্র বলে কি--বলেতে কেশে আকর্ষণ করি আনিবারে ? 

্ ৩৪ 

অথবা অন্ানা অবলা! অধীনা) সুক্ষ রাজধর্দ_-কি বুঝিব আমি? 

- দ্বাজধর্শ-মতে। রাঁজগণ-মধ্যে সুবিচার বুঝি তুষ্ি সহ স্বামী! 

রি ৩৫ 

অপত্য-ম্সেহেতে হয়ে বিমোহিত, - অহে। গ্রাজ্ত শ্রেষ্ঠ হস্তিনাঁধিপততি | 

ছটালে অনর্থ! বৃথা নিদি তোমা) ফে-লকেধ অলঙ্ষ্য ললাট-নিয়তি ? 



ভৌখা নি্রই । ১৪৩ 
১১১, 

অহো দুরার্শী মন্তিকুলয়দ্ব! ব্রিকাপজ বিজ্ঞ সুধীর সগ্ুয়! 
তুমিও নীরব কেন, এ সময়ে বলি অধোমুখে ?-_বড়ই বিশ্ব! 

পু ৩৭ 

অথব! বিল্ময় কি আছে ইহাতে ? পর-অস্নে পুষ্ট পরাধীন জন, 
গ্রভূপধানত, মনোমত কহে) সাধ্য কি যে কহে অপ্রিয় বচন? 

৩৮ | 

স্বাধীনতাকীন মানব জীবনে নাই স্ুখলেশ)-কেবল লান! | 
ধরায় থাকিয়া সম্ভোগিতে হয় নিরয়-বাসের অনহা যন্ত্রণা ! 

৩৯ 

আপন অস্তিত্ব হইয়া! বিস্বৃত, বেদবাক্যসম অন্তের বচন. 
মানে যেই নর/ কে না বলিবেক জীবন মত্বেও মৃত সেই জন? 

৪০ 

ক্ষমার আঁধার, শাস্তির আশ্রয়/ বয়োজ্ে্, শ্রেষ্ঠ প্রশীস্ত গম্ভীর, 
তগন্তা-সমাধি-শধ্যায় নিরত, সংযত-ইন্জরিয় বিনীত সুধীর! 

৪১ 

নান! তন্বাভিজ্ঞ, বেদবিশারদ, ধনুর্কেদশাস্তে পারদশীর অতি, 
তুল্য গ্রতিদবন্ববিহীন বিক্রমী অতিরথ অগ্রগণ্য মহামতি, 

৪২ 
একাধারে শাস্ত রৌদ্র স্ুবিরোধী রসহয়--সমভাব সমাবি, 
্ান্মক্ষরতেজঃসম্পন্ন প্রসন্ন গম্ভীর মুরতি হে জ্ঞানগরিষ্ঠ 

৪৩ 

গুরো দ্রোণাচা্য ! কি আশ্চর্য কথা, আপনিও কেন প্রাকৃতের প্রায়, 
প্রাকৃতিক-চিত্তে গ্রকৃতিবিরুদ্ধ হৃদিবিদারফ অতীব অস্তায় 

8৪ 

এ ভীষণ কাও দেখিছেন বদি? প্রভো ! আপনার একি আচরণ ? 
এ গর্িত কার্য নিরখি পিষ্যের, উচিত কি নয় করিতে শাসন? 

স্ঞ 
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৪ 

আচার্য্য আপনি) শিষ্য হঃশাঁপম, তবে সে ফেমনে আপন সাক্ষাতে 
অনৃশ্ঠ, অভাব, অন্ধ) খ্বণিত এ ছেল ছৃষ্কার্যা সাধন করিতে 

৪6৬ 

নাহি করে ভয়? অহো ভারঘাজ? বিস্বা এইরূপ কাঁ্ধ্য অনুষ্ঠানে 
_ করেছেন শিখ্যে বয়ে ভুশিক্ষিত-_ ধন্ুর্কে্সহ বিছিত বিধানে? 

৪৭ 

অতি অসম্ভব অবিশ্বাস্য ই | বোধ হয় আর হিত্তান্ুশাসন, 
কতবিদ্য-যোগ্য শিষ্যের! শুনে না! যদি সত্য তাই হয়, ভগবন্! 

৪৮ 

তবে সভাত্যাগ সমুচিত এবে! তাই বা কর্তব্য বলিব কেমনে ? 

থাকিবেন কোথা এ বৃদ্ধ বয়সে. হেন রাঙ্ভোগে? হেন সসম্মানে? 

| ৪৯ 

কপার নিধান আর্য ককপাচার্য্য ! ক্কপাপাত্রী দাসী নহে বি এখন? 

অযোনিসম্ভব! অনার্ধ্ের স্তায় যোনিজ জীবের,অষোগ্যাচরণ 

৫০ 

আযোনিসম্ভবা, অভাগীর প্রতি নিরথি কেমনে আনতবদনে, 

বিন! বাক্যব্যয়ে স্ুস্থির হধয়ে রয়েছেন বসি? বুঝিতে পারিনে ! 

ৃ ৫১ 

অন্যায় অসহ্ খ্যাত চির তব,-- ন্তায়-অভিমানী, হে অশ্বখমন্! 

দারুণ সংশয় জম্মিতেছে মনে, উদাসীন তাবে তবে কি কারণ 

ৃ ্ ৫২ 

সহিতেছ তুমি স্ুস্থির অন্তরে এ অসহ মহাঘোর অত্যাচার ? 
গুরুপুত্র ! মোরে অনুগ্রহ করি বলুন বৃত্তান্ত খুলিয়া ইহার। 

্ ৫৩ 

বুবিয়াছছি, আঁর বলিতে হবে না), জমক। মাতুল মৌনে অবস্থিত 
হে দ্রৌণে। ধাহার $ তীহার সর্বাথা নীরবে থাকাই হয় সমুচিত। 
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ৰ ৫৪ র 

শিষ্টের পালন, ছৃষ্টের দমন) গ্রজানুরজীন। সুশাসন কারী-_ 

সমবেত ঘত নৃপতিমগ্ডল! আপনারা কেন এই ছুরাচারী 

€৫৫ 

ছুঃশাসন-প্রতি হ'ন পরাঘুখ উপযুক্ত শান্তি করিতে বিধান? 

স্্রীপীড়ক প্রতি কি হেতু উপেক্ষা প্রনর্শিছ। অহে রাষ্্রপতিগণ? 
৫৬ 

কে বলিবে রাজ! ? কুরুজ্রীত দাঁস ! তোমা সবে তাই কুরুকুলাঙ্গার 
আহ্বান'করিয়! সাক্ষাতে সদর্পে দেখাইছে স্বীয় ক্ষমতা-অপার! 

৫৭ 

ক্ষত্রবংশোত্তব মহাবীরবৃন্দ ! ক্ষত্রিয়ের ধর্মী আশ্রিতপালন, 

তবে মিরাশ্রয়া এ হতভাগিনী সঙ্গল নক্ননে চরণে শরণ 

৫৮ 

লইয়াও কেন, নির্লজ্জ নৃশংস ক্ষত্রিয়াপনদ পাপাত্মার করে 

হয় সভামধ্যে ঘোর উৎগীড়িত1, স্তায়-বিগর্িত ঘ্বণিত আচারে ? 

৫৯ 

বুঝিলাম আর প্ররুত ক্ষত্রিয় নাহিক ভারতে, ওছে ভকঈরুগণ । 

ক্ষত্রিয় কি ডরে অবলা-উদ্ধারে উৎসর্গ করিতে নঙ্বর জীবন? 

৬০ | 

হে অজাতশক্র রাজা যুধিষ্টির | ধর্মের তনয় ধার্দিকগ্রাবর ! 

ধন্য ধর্মশিক্ষা করেছিলে, নাথ! নতুবা কি এই ছুরাত্মা পামর 
৬১ 

রাজস্থয় যজ্ঞে যে চিকুরদাম অবভৃথে সিক্ত মন্ত্রপুতনীরে 
হয়েছিল, হায়! নেই কেশরাশি আকর্ষিতে পারে ধরিয়া সজোরে? 

৬২ | 

নতুবা কি এই অধম কুকুর কেশরী-কামিনী-পৃষ্ঠে পদাধাত-_ 
পঞ্চ কেশরীর চক্ষের উপরে-- করিবারে পারে, হে পাগবনাঁথ ? 

১৭ 



১৫৬ জার্্যনন্গীত ।.. 

৬ 

নতুবাৎকি হরি ত্রিদিব বৈভব দেবগণে বন্দী করিয়। কৌশলে, 
লয়ে সুরনারী অন্থরের দল। এ জঘন্য খেল! অনায়াসে খেলে? 

ড৪ 

রাজশয় যজ্সে, করি দিগ্বিজয়-, সসাগর) ধরা বাহুবলে ধার! 

লভিলেন) হেরি এ দুর্দশা মম থাকেন এ ভাবে নতুব। কি তারা? 

৬৫ 

ছাতত্রীড়া অতি অনর্থের মূল জানিয়া তাহাতে কেন হে রাজন! 

হইলে প্রবৃত্ত হয়ে মহান্তানী, রাখি অসস্ভব নিদারুণ পণ? 

টু ৬৬ 

রাজ্যধন আদি ছুরোদর মুখে দিয্াছিলে নাথ ! ক্ষতি নাই তায়, 

পাওবের রাজ্য ছতে কতক্ষণ) গাঁণ্ডীব যাদের প্রচও সহায়। 

৬৭ 

কিন্তু হে দিজাসি,-কে দিল মন্ত্রণা, ইন্্রচন্তরসম ভ্রাতৃচতুষ্য়ে 

ছুরোদরোদরে দিতে বিসর্জন কোমল হদয় পাষাণে বাধিয়ে? 

৬৮ 

হে স্বামিন্! ক স্বয়্বর-স্থলে, মহামহীয়ান মহীপাল যত 

নির্নিমেষনেত্রে মুহূর্তের তরে নিরধি যাহারে বাহ্জ্ঞানহত 

৬৪ 

হয়েছিল) নাথ !যাহারে কখনো হৃর্ধ্ও স্বতেজে করেনি দর্শন, 

সভয়ে শশাঙ্ক দেখিত যাহারে, ধীরে ধীরে যারে ষ্পর্শিত পবন 

৭6 

শ্বীতল সগিলে প্রক্ষালি শরীর, কুমমন্থরভি পরাগ মাথিয়া) 

সেই গ্রাপসমা পাঞ্চালীরে আর্ধি কেমনে অকুলে দিলে ভামাইয়। ? 

৭১ 

ভাদিতেছি) নাথ ! দেখিতেছ বনি, ধর ডুবিলাম। উদাসীন আর 

থেক ন।) মবলে বাধি কটিদেশ) ৌরবসমুত্রে দাও হে সাতার 
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৭২ 

জড়পিগপ্রায় নিশ্চিন্ত বসিয়া এখনো ছিলে, হায় হায় হায়! 
ভর্তায় করে নাভার্ধযার রক্ষণ এ ছুঃখের কথা কহিব কাহায়? 

৭৩ 

অর্দাঙ্গ-ভাঁগিনী রমণী স্বামীর, সম্পদে বিপদে স্ুখছুঃখভাগী, 

নারীর বিয়োগে অর্ধাঙ্গের নাশ, 'জানিয়া এ তত্ব, হে ধর্ধান্ুরাগী! 
৭৪ 

কি কাবণে মোরে কর পরিত্যাগ ? যাগ য্ত আদি পুজা কর্ম যত, 

সন্ত্রীক হইয় অনুষ্ঠান বিধি, তাহাও বিশেষ আছ নুবিদিত। 

৭৫ 

তবে মোরে তাঁগ করিয়া কেমনে ধর্মপথে, নাথ । হবে অগ্রনর ? 

সন্ন্যামীর ধর্ণ থাকা সুকঠিন, সেই সে কারণে গৃহী সব নর। 

৭৬... 

পুত্ররূপে স্বামী জমে শ্রীউদরে, সে কারণে নারী জায়! নাম পায়), 
বংশধর্মরক্ষামূলীভূতাহেতু রক্ষণীয়! জায়৷ সতত ধরায়! 

ণৰ 

তবে) ধর্মরাজ ! কোন্ ধর্মমতে সহধর্দিণীর ধর্ম্মোনাশোদাগ 

হেরিয়। সচক্ষে, রয়েছ সুস্থির? ঘটেছে কি তব মতির বিভ্রম? 

৭৮ 

অহে মহারাজ! নহিলে কি দেখি রজঃশ্বলা একবস্ত্পরিধান! 

প্রেয়সী মহিষী কামুকের করে সভার মধোতে হয় বিবসনা_- 
৭৯ 

নিশ্চেষ্ট স্তরে পার থাঁকিবারে? মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ তৃজঙগের মত, 
ভুলিয়া স্বকীয় তীঘ্ব হলাহল? যাহার প্রভাবে পৃ্থী জর্জরিত, 

৮৪ 

বিজিতা রমণী বলিয়। কি, নাথ । করিতেছ মোরে এত অনার ? 

ক্ষত্িয়ের ধর্দ'বলেতে বিধাহ, ক্ষত্রিয়ার পক্ষে বন হ্বয়ম্বর! 



৯৪৮ : আর্ধ্যসঙ্গীত। 

৮২ 

স্ৃতরাং মব ক্ষত্রিয়কামিনী ন্বামীর সমীপে নিয়ত নির্জিতা, 
তা বলিয়া, নাথ! কোন্ ক্ষত্রিয়ানী পতি-মন্ুগ্রহে হয়েছে বঞ্চিত? 

| ৮২ 

বেশ্তাকেও কেহ বিবস্ত্র করিয়া, মভার মধোতে পাঁরে না আনিতে, 

বিহিত বিধানে বিবাহিতা এই অভাগী ত্রৌপদদী তৰে কোন্ মতে 
৮৩ 

উলঙ্গী হইয়! অবস্থিতি-যোগ্যা গুরুজনাদ্বিত সভাঁর ভিতরে ? 

বল, হে স্বামিন্ ! সুঙ্ষধর্মাজ্ঞানী! বিশেষ বিচার করিয়। অস্ত্রে । 
৮৪ 

ব্যাদদিতব্দন কৃতান্তের প্রায়। বমদত্োপম গদ1 ভয়ঙ্কর 

ধরি রোষতরে ছুটিলে সমরে, কাপে তব ভয়ে বিশ্ব চরাচর, 

৮৫ 

হে ভীম! তোমার সেই বীরত্রাস সে ভীষণ ভাব কোথায় এখন? 
কোথায় দে শৌর্যয, কোথায় সে বীর্ধয ? বজ্ঞ ধিনি ভীম গম্ভীর গর্জন? 

৮৬ 

গিরি বিদারণ কে শুনেছে কোথা ? সদ্যোক্গাত শিশু শরীরাতিঘাতে ? 

যদি গুনে থাকে সে তোমার কথ!, তব সম বীর কে আছে মহীতে ? 

৮৭ 

পর্বত উপাড়ি মহাজ্রম ছিঁড়ি, মদমত্ত করী ধরি এক করে, 

শুনেছি শৈশবে দেখাতে বিক্রম সে শক্তি কি আর নাই ও শরীরে? 

৮৮ 

শত সিংহ যিনি মহাবলবাঁন) বজ্রসম বপুঃ জরাসন্ধ ধীরে) 

মহামলযুদ্ধে করি বীর্য্যহীন, ছুই পদে ধরি চিরিলে সজোরে ! 

৮৯ 

হিড়িস্ব রাক্ষসে, ছুষ্ট বকান্থরে অবশ্গীলাক্রমে করিলে বিনাশ ! 

যেই ভীম তুজে, সে ভূজঙ্গাকার তুঙন্বয় এবে নিব্বীরয্য-নির্যাস? 
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৯০ 

নহিলে কি; নাথ ! নরকের কীট কুরুকুলগ্র।নি দুষ্ট দুর্য্যোধন 
সভাঁর মধ্যেতে মোরে লয়ে আসি, এত অপমান করে, হে রাজন? 

৯১ 

হে অর্জ্বন ! তুমি হ্বয়ম্বর-স্থলে শুন্যে ছুণিরীক্ষা লক্ষ ভেদ করি, 
অন্যের অসাধ্য অত্যতুত কর্ম সাধিয়! লভিজে যে নৃপকুমারী, 

৯২ 

অনংখ্য ক্রোধান্ধ ক্ষিতিপালগণে তৃণমম ভাবি মহাঁগর্্ভরে, 

দেখারে অন্ত্রের অপূর্ব পরীক্ষা, হাসিতে হাসিতে উদ্তীরিলে যারে, 

৯৩ ৃ 

সেই রাজবাঁল| রাঁজসভামধ্যে, তোমার সাক্ষাতে সহে অপমান 
হে নাথ! কেমনে দেখিতেছ বসি? এই খেদে মোর বিদরিছে প্রাণ ! 

৯9 

সুরার; যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষসে-- তীক্ষ অগ্ত্রাঘাতে খণ্ড থণ্ড করি) . 

জিনি স্ুররাজে, জিনি সুরধ্যাত্বজে, জিনি পরাক্রমে স্বন্দ__তারকারি, 
৯৫ 

অক্লেশে করিলে; (তর্পিতে অনলে) ঘোর অস্ত্রানলে খাঁওৰ দাহুন। 

মম কোপানল করিতে শীতল, জালি অস্ত্রানল। তবে কি কারণ 

৯৬ ্ 

দহিবারে ক্ষুদ্র কৌরব-অরণ্য করিছ উপেক্ষা) হে কুত্তিনন্দন ? 

নাই কি গাণীব, অক্ষয় তুণীর? নাই কি বিমান সে কগপিকেতন? 
পু ৯৭ 

অশ্থিনী-কুমারযুগল-সদৃশ মহাবলশালী মাত্রীপুত্রদ্বয় ! 

ধিক্ বাহুবলে--ধিক্ তোমাদের! লুকাইয়। বাহু কেন এ সময়? 

৯৮ 

এই নিদারুণ ঘ্বপিত দশায়। সহিতেছি "আমি অমহ. পীড়ন ! 

কোন্ প্রাথে সহ করিছ তোমরা ? কেন মুখে নাহি সরিছে বচন? 



১৫০ _ আর্ধযসঙ্গীত। 

৯১ 

সমীরণ 'ঙ্গে স্পর্শিলে আমার, সহিত না যেই পাওুপুর্গণ, 
হে ধর্প ! তোমার মর্ম বুঝা ভার, তাদের সাক্ষাতে ছুষ্ট'দুঃশামন 

১৩৩ পু 

তোমারি অনস্ত মহিমার গুণে পায় পরিত্রাণ ধরি? মোর কেশে, 
তোমারি সম্মান শিরোধার্যা ভাবি, এত অপমান সে, অনায়াসে 

১০3 

ক্ষমা-ভন্মে করি ক্রোধাযি গোপন পাগ্ডৰ সকল, নতুবা নিশ্চিত 

ঘোর কোপানলে পড়ি কোন্ কালে-_- কৌরব-পতঙ্গ হ'ত ভন্মীভূত। 
১০২ 

কেন নিন্দি ধর্খে, ধীর ধর্্মরাজে? ভ্রাতৃধর্মভক্ত পাওুপুত্রগণে ? 

'ধর্মই পাগুবকুলের ভূষণ) ধর্ম্মাপেক্ষ। প্রিয় কি আছে ভুবনে? 

১০৩ 

ওরে নরাধম ছুঃশাসন তুই, যেই অপকর্ধট করিলি সভাতে, 
ভার গ্রতিফল দূর নহে, মূঢ়! শীত্রই স্ুশিক্ষ। পাবি তালমতে । 

১০৪ 

মৃণাল বিভ্রমেঃ ওরে কুলাঙ্গার । কালভূজশ্ীরে করিলি ধারণ ? 
জানিস্ ন| এর সবিষ দংশনে হবে কুরুকুল সমূলে নিধন ? 

১০৫ 

কুরলী ভাবিয়া ধরিয়! সিংহিনী, যথাইচ্ছা রঙ্গে করিছ বিহার, 
হৃপ্ত সিংহ কিন্তু হইয়! জাগ্রত ছাড়িবে যখন অশনি-হঙ্কার) 

১০৬ 

কে তখন তোয়ে রাখিব শৃগাঁল? কুর-ফেরুপাল গলাইবে দুরে, . 
তীক্ষ নখে বক্ষঃ চিরি সৃগরাজ, পিবে রক্ত তোর ঢক্ চক করে! 

১৩০৭ 

রে কুলপাংসন্ ছুট ছঃশামন! ছাড় কেশরাশি | সরে যা কুকুর! 

ছাড়িবি না? এই বামপদাধাতে--যাবি না! কি তবে ₹তাস্তের পুর ?* 
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১৮ 

কহিতে কহিতে পাঞ্চানী তখন, উৎপীড়িত! ক্ষিপ্ত। সিংহিনীর প্রায়, 

সে মরালগ্রীব। করিয়] বঙ্কিম, দীড়াল সতেজে কৌরব-সভায় ! 
, ১৪৯ 

আলুলিত-কেশ) পতিতার্ধবান।, তীব্র বিছ্যুক্লিভ কটাক্ষে তখন, 
ছুঃশাসন প্রতি চাহিল পাঞ্চালী, লঙলাটে করিল পির! ুশোওন। 

১১৩ 

দেখি সেই ক্ষিপ্া সিংহিনীরে চক্ষে, সভাস্থ সকলে হইল শ্ুস্তিত; 
ছুঃশাসন দুরে ধাড়াল সভয়ে ! বীরগণ চিত্তে হইলেনস্ভীত ! 

১১১ 

সাক্ষাৎ শক্তির প্রতিমুত্তি যেন আবিভূর্তা হ'ল কৌরব-সভাতে 
সে তাব,নে ভঙ্গী, সে তীব্র কটাক্ষ বীরেন্দ্রাণী ভিন্ন সাজেনা অন্তেতে। 

১১২ 

বীরপত্ী বীরেন্ত্রাণী দ্রৌপদীর, ভ্রীড়া-বিজড়িত মধুর সে ভাব 
কোথ! গেল এবে? কোথা সেই তার রমনী-ম্বভাব-সুলত বিভাব? 

১১৩ 

বীরের গৃহিণী বীরেন্দ্রাণী এবে প্রপীড়িত। ক্ষিপ্ত। নিংহিনীর প্রায়) 

পদবিদলিত ভুজঙ্গিলী যেন ফণা বিস্তারিয়। দাড়ায়ে সভায়, 

১১৪ 

কহিল সরোষে "শোন্ ছুঃশাসন ! যদি হই আমি পতিত্রতা সতী, 
পাণবমহিষী হই যদ্দি, আর ধর্ম প্রতি মোর থাকে দৃঢ়মতি, 

- ১১৫ 

তা হইলে এই সভার মধ্যেতে আমি যাজ্জসেনী করিতেছি পণ) 

“তোর উষ্ণ রক্তে এই কেশপাশ ভিজাইয়। বেণী করিব বন্ধন! 

১১৬ ্ 

বীরপত্ধী যদি হই আমি, তবে এ গ্রতিঞ্া মম ন। হবে অন্তখা) 

অন্থথা হইলে অসতী পাঞ্চালী সতীত্বের গর্ব করে থাকে বৃথ|! 



১৫২. আর্যসঙ্্ীত। 

১১৭ 

যত দিন তোর বক্ষের রুধিরে না পারিব বেণী করিতে বন্ধন, 
তত দিন এই কেশপাশ মোর রবে আলুরিত, ওরে ছুঃশাসন ! 

১১৮ 

ইন্্র, যম আদি দেবতারা যদি একদিক হয় রক্ষিবারে তোরে, 
তা হলেও তোর নাই অব্যাহতি, এই কেশ তোর বক্ষের রুধিরে 

১১৯ 

ভিজাইয়া বেণী বাঁধিব নিশ্চয় । যে প্রতিজ্ঞা আমি করিম সভাঁতে, 
পুনর্ধার বলি অন্যথ| হইলে, বীরপত্ধী আমি নই সংসারেতে | 

১২, 

শুনে থেক সবে--না হবে অন্ত্রথা) যে প্রতিজ্ঞা আমি করিম সভাতে, 

দিন, মাস; বর্ষ, যুগান্তেও ইহা হইবে সম্পন্ন, যবে ন্তাক্যমতে 

১২১ 
ধ্বপাশমুক্ত হইয়া পাওব, ঘোর সমারামি ধু ধৃধুধৃধৃধূ 
জালিয়া সমূলে দ্রহিবে কৌরবে, যখন বিধবা যত কুরুবধু 

- ১২২ 

এলায়ে কবরী ধাবে প্রেততৃমে, মৃতপতিমুখ করিতে দর্শন, 
উন্মাদিনী প্রায় আলুখালু বেশে, তখন করিব এ বেণী বন্ধন। 

১২৩ 

ভীম গদ।ঘাঁতে যবে ভীমসেন মহাঁবংশ কুরুবংশ ধ্বংস করি, 
ছাড়িবে সহর্ষে ঘোর মিংহনাদদ সেই দিন আমি বাধিব কবরী । 

৯২৪ 

শোণিত-লোলুপ শর্দিলের প্রায়। মহারোষে ছাড়ি ঘোর হুহঙ্কার, 
বিদারিয়। নথে ছুঃশামনবক্ষ) ছি'ড়িয়া ববলে হৎপিও তার 

১২৫ 

পিইয়া শোণিত মিটায়ে পিপাসা, যত দ্দিন ভীম শোণিতাক্ত করে, 
নাহি দিতেছেন বিনাইকা বেণী, তত দিন,-বধি তিন সত্য করে,-_ 
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১২৬ 
অহে। সভ্যগণ! শুনে থেক সবে) মম এ প্রতিজ্ঞা অন্তথা হবে না, 

. এ আলুলারিত কুস্তলকলাঁপ, বাঁধিব না! বাধিব না! বাধিব না!” 

"১২৭ 
এইরূপ কৃষ্ণ1 করিল গ্রতিজ্ঞা, দেখি সভ্যগণ বিশ্বয়ে স্তস্ভিত! 
অবাক নিষ্পন্দ বসিয়! সকলে, কুরুবৃদ্ধগণ হইলেন ভীত। 

১২৮ 

সকলে সভয়ে শশব্যন্তচিত্বে ড্রৌপদীরে শাস্ত'করিবার তরে 
নান! মিষ্ট বাক্য প্রবোধিল, পরে ভীম্ম মহামনা কহিল সাদরে, 

১২৯ 

“কশ্যাণি! সম্বর ক্রোধের অনল, সম্বর করাল ভাব, অতঃপর 

পাপের অনলে পুড়িছে কৌরব, ইহার উপরে বিশ্বদাহকর 

১৩৫ 

তব ক্রোধানল হ'লে নিপতিত, কি যে হবে, তাহ! কেজানে কল্যাণি? 
হে সাধ্বি! কৌরব কলুষদহনে শীঘ্র তক্মীভূত হইবে আপনি। 

১৩১ 

যেরূপ অধর্মা অত্যাচার, ইথে শীত্ত কুরুকুল হইবে মংহার 
শীঘ্ব অধঃপাঁতে যাবে এই বংশ) বিবেচন| এই হতেছে আমার । 

১৩২ 

যা হক, কল্যাণি ! স্থির হও, সাঁধী বীরেন্ত্রাণী তৃমি, বীরবিনোদিনী, 
মূঢ ছুঃশান শৃগাঁল হইয়। ঘাঁটায়েছে তোম! ছুর্জেয়া সিংহিনী। 

১৩৩ 

সচ্চরিত্রে! তুমি কৌরব হইতে হেন কষ্টকর ছূর্দশাপাথারে 
পড়িয়াও ধর্শে আছ আস্থাম্িতা, ঈদৃশ চরিত্র সর্বতঃ প্রকারে 

১৩৪ 

তোমারই উপযুক্ত, যাঞ্জসেনি ! দেখ) দ্রোণ-আদি বৃদ্ধতমগণ 
স্নান অবনত শুন্ত শরীরেতে রয়েছেন বসি মুমূর্য যেমন 

১ ০ 
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| ১৩৫ 

হে সুমাধ্বি! তুমি ফাহাদের পত্রী, সেই সাধুশেষ্ঠ নরসিংহগণ, 
যদিও ব্যসনে হয়েছেন ভ্রান্ত, কিন্ত ধর্মচ্যুত হননি, এখন 

১৩৬ 

তব প্রশ্নোত্তর আপনি কৌন্তেয় করুন্ য| হয়, সভ্যরান্জগণে 
কর্তব্যবিমুঢ়চিত্ত। সকলেতে আশঙ্কা করিয়! থাকে ছূর্য্যোধনে। 

১৩৭ 

পরম্পর বিরোধিনী এ ব্যবস্থা বিবেচিয়া কিছু পারি ন| বুঝিতে, 

এই জন্য বলি নিজে ঘুধিঠির তব প্রশ্নোত্বর করুন সভাতে !» 

১৩৮ 

ভীম্ষমের উত্তিতে দ্রৌপদী তখন হৈল! প্রক্কতিস্থা ! লজ্জানতমুখী, 
ভাবিলেন “হায়! গুরুজনাকীর্ণ সভামধ্যে আমি করিলাম এ কি! 

১৩৯ 

হায়! ধাহাদের সন্মুধে কখনো আখি নিমীলিত করিনি লজ্জাঁতে, 

উন্মত্ত। হইয়! এ কি করিলাম-. এই সব গুরুগণের সাক্ষাতে! 

১8৫ 

হায়! এ অভাগী প্রৌপদী-ললাটে কত অপমান লিখেছ বিধাতা ! 
কুলের কামিনী-_কুলবধূ হয়ে কৌরব-সভায় হইনু লাঞ্ছিত ! 

১৪১ 

ছি ছি! রজঃসিন্ত একবন্্রাবস্থ। অনবগুহ্ঠিত। করিয়। যখন, 
বলে কেশে ধরে আনিল আমারে কুরুকুলাধম মূঢ় ছুঃশাসন, 

১৪২ 

তখন আমার বাকী কিবা আর? এ দধ্ধ অদৃষ্টে এই ছিল শেষ! 

'বহ্ছমতি | তুমি হও ম। বিদীর্ঘা, লুকাতে কলঙ্ক করিব প্রবেশ। 

১৪৩ 

রাজেন্্রমণ্ডিত গুরুজনান্বিত সভার ভিতরে আনিয়া যখন, 

অকথ্য কহিয়া--অশ্রাব্য বলিয়া উলঙ্গ করিতে টানিল বসন, 
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১৪৪ বু 

ভখন আমার বাকী বিবা আর? ছিছি! এ কলঙ্ক লুকাবার নয়, 
ধত দিন ভবে লোকালয় রবে, অধ্যাতি গ্বাইবে এ সংসারময় ! 

, ১৪৫ 

তবু দীনবন্ধ'রেখেছেন মান। লজ্জা-নিবারণ করেছেন হরি, 

ধর্মের মাহাত্য বেড়েছে সংসারে, হে গ্রভে। ! সংলার-সাগর-কাগ্ডারী! 
১৪৬ 

সর্ধব্যাপী, তুমি সর্কৈব কারণ, তুমি শত্র, তুমি মিত্র সংসারেতে, 
তুমিই নিয়স্তাঃ নিযুক্তও তুমিই তৰ লীলা প্রভে|! কে পারে বুঝিতে ?” 

১৪৭ 

লঙ্জ। স্ুণীলতা অপচয় ভয়ে, এইরূপ ভাবে পাঞ্ালী তখন 

মনে মনে অনুতাপ অনুভব করিয়। অনন্তচিস্তানিমগন। 

ইতি অয়োদশ সর্গ। 



চতুর্দশ সর্গ। 

টৈ 

পাঁধিবগণের মৌন ভাব হেরি, হর্ষে ঈষদ্ধাস্ত করি হূর্য্যোধন। 

কহিল “পাঞ্চালি ! তব প্রশ্নোত্তর কে করিবে? দেখ যত রাজগণ 

ধর্দত তোমারে বিজিতা। জানিয়| মৌনভাবে বসি রয়েছেন সবে, 

হেজুন্দরি! তব প্রশ্্রের উত্তর তব স্বামিগণ হইতেই হবে। 
১৩ 

ভীমার্জন আর মাত্রীপুত্রতবয় তোঁমার প্রশ্নের করুন উত্তর, 
হেস্ুন্দরি! এর! তোমার কারণে গুরুজনা কীর্ণ সভার ভিতর 

৪ 

এই ধর্মরাজ জ্যেষ্ঠ পাঁগবেরে নাস্তিক বলিয়! করুন প্রকাশ, 
মিথ্যাবাদী ও'রে বলুন সকলে, তা হইলে তুমি দাসীত্বের পাশ 

৫ 

বিমুক্তা এখনি হইবে, পাঁচালি ! কিনব ধর্মরাজ আপনি সভাতে, 
তব স্বামী উনি বটেন কি নন্, এইমাত্র কথ| বলুন» তাহাতে 

৬ 

তুমি বা কি বল, বল যাজ্তসেনি! সভ্যগণ সব তোমার ছুঃখেতে 

ছুঃখিত-দচক্ষে দেখ না শোভনে ! অতি মন্দভাগ্য স্বামিগণ হ'তে! 

৭ 

যেরূপ দুর্দশা হতেছে তোমার, অন্য নারী হলে সহিত না প্রাণে, 

দেখ) যাজসেনি ! যুধিষ্ঠির হতে কত কষ্ট তুমি পেতেছ এক্ষণে 1” 

৮ 

ুর্য্যোধনবাঁক্য গুনিয়া তখন, কর্ণাদি করিয়া যত সত্যগণ 

যত চাটুকার অকথ্য তাষিয়া৷ অতীব সন্ত হইয়া) তখন 
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নি 

ছূর্যযোধনে অতি গ্রশংদিয়! সবে পরম্পর ক্লেষধশবসহকারে 

নয়ন-সঙ্কেত করিতে লাগিল, বৃদ্ধগণ ছুঃখপূর্ণ হাহাকারে 
& ৩ 

শবিত করিয়া তুলিল সভাকে ! সেই হাহাকার শব ক্ষণপরে 
নিরস্ত হইলে, উঠি ভীমসেন দিব্য বাহদ্ধয় আন্দোলন করে 

১১ 

কহিল গ্যদ্যপি এই ধর্মরাজ আম! সবাঁকাঁর না হতেন গ্রতু, 
ত| হইলে এই কুরুকুল*প্রতি বুকোদর ক্ষম। করিত না কতু। 

১২ 

এই ধর্মরাজ আমা সবাকার সৌভাগ্য-ছুর্ভাগ্য-বিধাতা আপনি; 
এমন কি, উনি পাঁওবগণের প্রাণেরে। ঈশ্বর, সেস্থলেতে উনি 

১৩ 

পরাজিত যবে হয়েছেন হ্যতে, খন আমরা অবস্ত বিজিত, 

তাহা ন! হইলে এ মর-সংসারে কোন্ জন হেন আছে উপস্থিত, | 

১৪ 

পাঁঞ্চালীরে ম্পর্শ করিবে যে জন? হায়! হায়! কিবা কহিব কাহারে? 

ড্রৌপদীর এই লাঞগুন! সম্মুখে, বুকোদ্দর তাই আছে সহা ক'রে? 

১৫ 

এই যে আমার মহাবজ্রনিভ দারুণ কঠিন ভীম ভুজঙবয়, 
ইহাতে পড়িয় দেবেন্ত্রও নিজে ন। পান নিষ্কৃতি, যেই কেন হয় 

১৬. 

মম বাহুপাঁশে পড়িয়া! কাহারে! অব্যাহতি নাই এ মর সংসারে, 

অহে। ! ধর্মপাশে আবদ্ধ না হলে, শৃগালদিগকে কেবা গ্রাহ করে? 
১৭ 

জ্যেষ্ঠের গৌরবে রয়েছি নিরুদ্ধ, বিশেষতঃ ভ্রাতা অর্জুন আপনি 

বারস্বার বাধ! দিতেছে, নহিলে মুষ্টি তীক্ষ খড়োতে এখনি, 



১৫৮ আর্ধযসঙ্গীত। 

১৮ 

কেশরী যেরূপ বধে সৃগ্গশিশ্ত, সেইকপ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে 

বিনাশ করিতে পারি অনায়াসে, কিস্ত কিকরিব! জ্যেষ্ঠের চরণে 

১৯ 

বিক্রীত এ দাস। বদি একবার করে ধর্মরাজ কটাক্ষ) ইঙ্গিতে 

সৃষ্টি বিপর্যস্ত করে বৃকোদর-. উপাড়ি হুমের ফেলে সমুদ্রেতে-- 
২ 

নিবাইয়! দেয় ভান্করের জ্যোতিঃ-- চক্ত্রেরে ধরিয়া করে কুক্ষিগত-- 
ছিড়ি গ্রহ তার! ছড়ায় গুন্যেতে_- মেপ্দিনীরে করে রসাতল গত |” 

চে 

ভীমের ক্রোধোক্তি শুনিয়া! সভয়ে ভীম্ম, দ্রোণ আর বিদুর তখন 

কহিলেন “ভীম! ক্ষান্ত হও; সব সম্ভবে তোম।তে, কর সন্বরণ 

২২ 
ক্রোধ-হুতাঁশন /স্থির হও বীর! যখন সমস্ত কৌরবগণেতে 

ছয়ে লোভমোহপরতন্ত্রচিত্ত ঈদৃশ অকার্ধ্য করিল ভাতে, 
২৩ 

তখন এদের শ্রেয় নাই আর আপন! আপনি গেল অধঃপাঁতে, 
তব ক্রোধ-বন্ধি হ'লে নিপতিত, কি যে হবে তাহ। কে পায়ে বলিতে ?* 

২৪ ও 

অতঃপর কর্ণ কহিল ব্যঙ্গেতে গোঙ্গাপুত্র, দাসীপুত্র আর দ্রোণ, 

মভামধ্যে যেন স্বাধীন ইহারা, না মানেন কারে এই তিন জন। 

২ 
প্রভূকে ইহার! দুষ্টতম বলি করেন নির্দেশ, নাই লক্জাভয়, 

শত্রুদের বৃদ্ধি করেন কামনা, করেন কামন! কুরুকুলক্ষয়। 

১৬, 

ভদ্রে যাজ্সেনি ! শান্ত্রে উক্ত আছে, দাস, পুত্র, নারী এই তিন জন 

কদাপি ম্বাধীন নহেক সংসারে, প্রভূ আজার় সা সর্বক্ষণ 



ভ্রৌপণী দিগ্রহ । ১৫৯ 

২৭ 

চালিত ইহারা, নিজন্ব এদের নাই কোন বন্ত সংসারমধ্যেতে, 

যাহা লাভ এর! ক'রে থাকে, তাও প্রভুদের প্রাপা জানে সফলেতে। 

ও ২৮ 
তুমিও তদ্রপ অধীন দাসের নিকৃষ্ট ললনা__গ্রতৃদের ধন, 
অতএব শীত্র গিয়া অন্তঃপুরে দানীদের সঙ্গে মিলিয়৷ এখণ 

৫ 

রাজপরিবার বর্গের গুশ্রধা করগে, বিলম্ব কর না, শোভনে ! 
সম্প্রতি ইহাই কর্তব্য তোমার, ইথে বিষাদিত হইও না৷ মনে। 

৩৩ 

রাজপুত্রি ! এই পাওুবগণের। তব স্বামী আর নহে ত এখন, 
ধার্তরাষ্ট্রগণ শ্বামী তব, রুষণে! এই যে সমন্ত রাজপুত্রগণ 

৩১ 

উপবিষ্ট, এর মধ্যে ইচ্ছ। বারে, তাহাকেই কর পতিত্বে বরণ, 
হে সুন্দরি! পতিবরপবিষয়ে যথেচ্ছাচারিতা ভাল? দানীগণ 

৩২ 
পক্ষেতে এ বিধি চির স্থুম্গত ! অতএব তুমি, যারে ইচ্ছা হয় 
তারেই বিবাহ কর, বিধুমুখি! লজ্জা করা তব উপযুক্ত নয়। 

৩৩ ্ 

হে সুন্দরি! তব স্বামী পাওবের। সকলেই পরাজিত ছুরোদরে, 

তূমিও এক্ষণে হইয়াছ দাসী, পরাজিত দ্রাসগণ কি গ্রকারে 
৩৪ 

তবম্বামী আর হইবে, সুন্দরি? আহা! কুস্তিপুত্র মনুষ্যুজন্সেতে 

কিছুই আকাজ্ষ। করেন না আর, তাহা হলে কেন তোমায় পণেতে 

৩৫ 

ধরি ঘোরতর ছুরোদরমুখে দিলেন বিলায়ে ? দেখ বিধুমুখি ! 
এই ভালবাস1? ছি ছিযাজ্ঞসেনি! পাওবের এই ভালবাসা না ফি? 



৬০ আর্ধ্যসঙ্গীত। - 

৩৬ 

তুমি এত বড় রাঁজকন্যা, আর এত বড় বিশ্ববিখ্যাত স্থন্দরী, 

তোমারে পাগুব এই ভালবাসে? ছরোদরমুখে সমর্পণ করি 
৩৭ 

ভাল ভালবাস! দেখালে সংসারে! ছি ছি, কৃষ্ণে! তুমি অতঃপর আর 

হেন শঠ জনে বাসিও না ভাল, এই আমাসবামধ্যেতে যাহার 
৩৮ 

নারীপ্রতি যত্ব আছে সমধিক, যাহ! হতে পুনর্ধার ভবিষ্যতে 

হেন দুর্দাশায় ন! পড়, পাঞ্চালি ! হেন সুপুরুষ দেখিয়া চক্ষেতে 
৩৯ 

মনোমত পতি কর, চন্ত্রাননে ! তা হইলে সুখী হইবে চিত্তেতে) 

দাসীত্ব হইতে হইবে বিমুক্তা, এত অপমান হবে না সহিতে 1” 
6৪ 

কর্ণের বচন শুনি ভীমসেন ক্রোধজজ্জরিত হইল! চিত্তেতে ! 

কিন্ত শৃখলিত শার্দিল কি করে? ব্যাথের পীড়ন সহে নীরবেতে। 

৪১ 

অতি অনুতাঁপে কাতর কৌন্তেয় ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস সম্বোধি জ্যেষ্ঠেরে 
কহিল] «রাজন! সৃতপুত্র প্রতি ক্রোধিত হইতে পারি না বিচারে। 

৪২ 

যথাথই মোর! দাঁসত্বে নিবিষ্ট) হে রাজন! যদি ক্রীড়ায় কৃষ্ণারে 

গণ রাখি ক্লীড়। ন। করিতে, তবে . শৃগালের৷ কতু প্রমত্ত সিংহেরে 

৪৩ 

এত অপমান করিতে পারিত? হায় হায়! কিবা! কহিব কাহারে? 

ধর্মপাশে আমি রয়েছি আবদ্ধ, নতুব! এখনি শত্রুর রুধিরে 

৪8৪ 

পরক্ষালিয়া পদ; লভিতাম শাস্তি, অহে। ! এই শেষ ছিল অদৃষ্টেতে? 

কুকুরে কহিছে দিংহে কুবচন। মিংহ্যুথ তাই সহিছে চিত্তেতে ? 
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৪৫ 

ভীমের বাক্যেতে রাজ! হুর্য্যোধন ম্লান অচেতনপ্রীয় যুধিষ্ঠির " 

সম্বোধন করি কহিল "রাজন! দ্রপদতনয়! তোমার বিচারে 

৪৬ 

জিত কি অঙ্গিত। বল প্রকাশিয়া, ভৌপদীর প্রশ্ন সর্বত প্রকারে 

পরি-আলোচন। করি বিধিমতে) সহৃত্তর যাহা কর শীত্র ক'রে!” 
৪৭ 

যুধিঠিরে ইহা কহি দূর্যোধন বিমোহিত হয়ে ধর্্যমদেতে, 
পরিধেয় বস্ত্র করি উতৎকর্ষণ। ভ্রৌপদীর দিকে হাদিতে হাপিতে, 

৪৮ 

দ্বকীয় গোল গজশুগসম সর্বস্থলক্ষণাক্রান্ত, বন্ত জিনি 

সদার, স্থদৃশ্ত বাম উকদেশ প্রদর্শন কৈল! দেখিয়া! অমনি 

৪৯ 

বৃকোদর ক্রোধে হইয়! বিদীর্ঘ লোহিত লোচন করি উৎফালন, 
করি ঘোরতর সিংহনাধ দম্তে করিতে লাগিল ঘোর আক্ষালন ! 

৫০ 

বলে করে করে করে নিম্পেষণ, প্রতি লোমকৃপে নিকলে পাবক, 

প্রতিশ্বাসে ক্ষরে অনলশ্ক,লিঙ্গ, বিছান্লিতনেত্র জলে ধক্ ধকৃ! 

৫১ 

অতি ঘোরতর বিকট হঙ্কারে কুক-মহাসভা কাপে খর থর, 

মহামেঘ যেন গর্জে ভয়াবহ--. দস্তে দত্তাঘাত শব ঘোরতর! 

৫২ 

বিকট কঠোর মহাভীমনাদে ক্রোধোম্মত্ত ভীম কহিল তখন 

“রে নুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র ! ওরে কুকুকুলাঙ্গার পাপী ছূর্ষ্যোধন ! 

৫৩ 

ইশ্বর্যমদেতে বিমোহিত হয়ে এই কৌরবের সভার মধ্যেতে 

যেই উরু তুই দেখালি কৃষ্ণারে, সেই উরু তোর মহাসমরেতে 
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৫8 

গদাঘাতে আমি কদ্ধিব বিচুর্ণ! রে পাপাত। ! বদি না পারি চূর্ণিতে 
ত| হইলে মোব বৃথা পিভৃবীর্যয, বৃকোদর ক্ষত্বি নয় সংসারেতে। 

€৫ 

হে ভুবনবাসী ক্ষজিয্ সফল! অছে। দিখোশীয় সভ্যরাজগণ ! 
এই মভামধ্যে সবার সাক্ষাতে আমি বৃকোদর করিতেছি পণ,_. 

তে 

মহাসমরেতে এই পাঁপাত্মার গদাঘাতে উু ভাঙ্গিব নিশ্চক় ! 
পুনর্ধার বলি)-যদি কোনরূপে এ প্রতিজ্ঞা মম সম্পন্ন ন। হয়, 

গণ 

ত! হইলে আমি ইহগর়লোকে গতিতরষ্ট হব--ন| হবে অন্তথা, 
এ গ্রতিজ! যদি সফল না| হয়, ক্ষত্রি নই তবে, পিতৃবী্য বৃথ| ! 

৫৮) 

তগনে। যদপি হয় প্রন্াপূন্ত-- চন্দ্র যদি আর ন| উঠে অস্বরে, 
তথাপি আহার গ্রতিজ্ঞা অটল, হুর্য্যোধন উরু ভীষণ সমরে 

€৯ 

গদাঘাতে আমি ভাঙগিব-ন্ভালির! এ প্রতিজ্ঞা যদি সম্পন্ন না হয়) 

পিতৃপিতামহ গতিত্রষ্ট আমি হইব-হইব-হইব নিশ্চয়? 

উঠ 

হিমাদ্রিও যদি হয় স্বানতর্ট। সাঁগরো বিশু হয় কোনমতে, 

তথাপি আমান প্রতিজ্ঞা অটল, মংগ্রামভূমিতে বজ্জ গদাঘাতে 

৬৯ 

. উরুভঙ্গ ওর করিব--করিৰ! যদি কোমন্ধপে অন্যথাই হয়, 
বৃথা কুস্তি ছগ্ধ দিয়াছিলা, তবে কদাচই কুস্তি বীরমাতা৷ নয়।” 

৬২ 

এইরূপ ভীম করিল প্রতিজ্ঞা) সভ্যগণ সব আতকে অস্থির | 
সভয়ে সাত্বনাক রি ভীমসেনে কহিগেন পরে বিছুয় সুধীর, 
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১১১০ 

“হে গ্রতীপবংশী শাস্তচ্হ্থতেয়! ! দেখ সকলেতে, বৃকোদর হ'তে 
মহাভয় এই হ'ল উপস্থিত, এখনে! সকলে ভাঁবিছ কি চিতে? 

৬৪ 

কুরুকুল ধ্বংস হইতে অপেক্ষা কি আছে? সংগ্রাম হইলেই হয়। 
হে ভারতগণ! দেখ চতুদ্দিকে হুইল উৎপন্ন দারুণ অনয়। 

৬৫ 

অহো ধৃতরাই্রতনয় সকল | এখনে! য! বলি গুন সাবধানে )__ 
মর্যাদাবিলোপী ছ্যতক্রীড়া করি। কুলের কামিনী জিনি অক্ষপণে, 

৬৬ 

সভামধ্যে তাই লইয়া আবার বাদ অন্থ্বাদ কেন কর আর? 
হে কুমারগণ ! মম নীতিবাক্য এখনে! গুনিলে পাইবে নিস্তার। 

৬৭ 

ক্রীড়ায প্রবৃত্ব যুধিষ্ির যদি, আত্মপরাজয়-পর্ব্ে ভ্ৌপদীরে 
পণ রাখি ক্রীড়া করিতেন; তবে দ্রুপদনন্দিনী সর্ধত প্রকারে 

৬৮ 

হইত বিজিতা, নাহিক সনেহ, কিন্ত যুধিষ্টির অগ্রে আপনারে, 
হারিয়] পশ্চাৎ রেখেছেন পণ এই অনিবন্ধিত! দ্রপদকন্তারে। 

৬৯ 

অতএব কৃষ্ণ! নহেক বিজিত । হে কুমারগণ! শকুনি-বাঁকোতে 
মহান ধর্পেরে কর না অগ্রা্থ। পরিতপ শেষ হইবে চিত্বেতে 15 

শত 

বিছবরের বাক্য ন হইতে শেষ, অকন্মাৎ ধৃতরাষভষনেতে 
অগ্নিহোত্রগৃছে বিকটোচ্চম্বরে শৃগাল সকল লাগিল কাঁদিতে | 

১ 

চতুর্দিক হ'তে গর্দতের চল বিকট চীৎকার করে ঘোর রবে) 
শত শত গৃএ গ্রাসাদ-শৃঙ্গেতে উড়িয়া! রলিছে আনক্দ-উৎলবে। 
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৭২ 

ধাঁয়স কক শরকঠে ঘোরতর ডাকে- চতুর্দিকে ঝাপটিয় উড়ে। 
আকাশ হইতে খসে উন্কাপিও, বিন| মেঘে শূস্ত গরজে গভীরে । 

৭৩ 

মুহ্মুহঃ ভূমিকম্প ঘোরতর, হয় ঝর ঝর রুধির বর্ষণ। 

তুগর্ভ হইতে ঘোরতর শব উখিত হইয়া স্তনে ব্রিভুবন ! 
৭8 

তত্বদর্শী প্রাজ্ঞ বিছুর ধীমান আর প্রজ্ঞাবতী মহিষী গান্ধারী, 
অকম্মাৎ এই অগ্ডত লক্ষণ দেখিয়া! আতঙ্কে উঠিল শিরি। 

৭৫ 

ভীন্স, দ্রোণ) কপ ঈদৃশ খটন| দেখিয়! চম়কি উঠিল অন্তরে, 
স্ুবলনন্দিনী গান্ধারী তখন অতি ব্যন্ত--অতি ব্যাকুল অন্তরে, 

ণঙ 

আসি সভামধ্যে অঞ্ধ ধৃতর়াষ্টে কহিল সুদাধবী কাতর বচনে, 

প্মহারাঁজ! সর্বনাশ উপস্থিত, শীষ নিবারণ কর ছূর্য্যোধনে, 

৭৭ 

নতুব| কাহারো শ্রেয় নাই আর] দেখ মহারাজ ! ঘোর অপক্ষণ, 
দেখিয়া ঈদৃশ অণ্ডভ ঘটনা, আতঙ্কে আমার কীপিছে জীবন! 

৭৮ 

মহারাজ ! এই হূর্য্যোধন আজ যেই অপকর্ম করিল সভাতে, 

বিবেচন। করি এ হেন কার্য্যের প্রতিফল বুঝি ঘটে হাতে হাতে! 

| ৭৯ 

সর্বনাশ হেতু হ'ল ছাতক্রীড়া, বিধি বুঝি বাম হয়েছে কৌরবে। 
তাহা ন। হইলে হেন অপকর্ম ছূর্য্যোধন হৈতে কেনই বা হবে ? 

এও 

মহারাজ! ভয়ে কাপিছে হায়! শীন্ত্র শাস্তি পক্ষে হও অবহিত। 

শীঘ্র দুর্যেযোধনে কর নিবারণ। নতুবা নির্বংশ হইবে নিশ্চিত! 
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| ৮৬ 

হাঁয়। কি কহিব ছুর্য্যোধনে আমি, অবাধ্য অধর্ম সতত আচয়ে। 

কাহারে| নিষেধ গুনে নাঁ কর্ণেতে, এ হেন কুপুত্র ধরিয়। উরে, 
& ৮২ 

একদিন চিত্ত হইল না সখী! হায়, বিধি! মোরে এত বিড়ম্বনা ! 
কেন হেন পুত্র হইল আমার £ হয়ে কেন ওর মরণ হ'ল না? 

৮৩ 

কত কষ্ট বিধি লিখেছ ললাটে, কত শোকছঃখ পাইব না জানি, 
ওরে ছুর্য্যোধন ! ছুর্তি সম্তান ! যমাঁলয়ে যাবি ! যা কেন আপনি । 

৮৪ 

আর 'শার আত্মবান্ধব সকলে কেন সঙ্গে লয়ে যাস হুর্যোধন? 

ওরে কুসস্তান! তোর অপরাধে শতপুত্র মোর হইবে নিধন। 

৮৫ 

বৃথা তোরে আমি ভ্তনছুগ্ধ দিয়া করিলাম বড়, ওরে দূর্যোধন ! 

বৃথা তুই হলি মাআক্য-ঈশ্বর, বৃথায় করিলি শান্তর অধ্যয়ন! 

৮৬ 

বৃথা তুই জন্ম লইলি গর্ভেতে, এমন হইবি জানিতাম যদি, 
ত। হইলে লৌহ মুষল আঘাতে গর্ভ নষ্ট আমি করিতাম, বিধি ! 

৮৭ 

এইজন্ত তুমি হেন কুসস্তানে গাদ্ধারীর গর্ভে করিলে স্াজন? 

হায়, রে কুপুত্র ! তে৷ হইতে হবে মহাবংশ কুরুবংশের নিধন !” 
৮৮ 

গান্ধারীর উক্তি গুনি ধৃতরাষ্্র কোপিত হয়! কহে ছুর্য্যোধনে, 
“ওরে ছুর্বিনীত মনবুদ্ধে পুত্র! সভামধ্যে এই দ্রৌপদ্দীরে এনে): 

৮৭ 

যখন এরূপ কটু উক্তি করি করিলি দুর্দশা বেশাদের প্রায়, 
তখন রে তুই হইলি উৎসন্ন, গেলি অধঃগাতে ! সন্দেহ কি তায়?” 
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১ 

ছুর্য্যোধন প্রতি কহি এইরূপ তত্বদশ সেই অস্বিকাননাম, 
ংশনাশ-ভয়ে করিয়। সাত্বনা, জৌপর্দীর প্রতি কহিল তখন, 

ন১ 

“পাঞ্চালি ! আমার বধূগণমধ্যে তুমিই প্রধানা) ধর্শাপরায়ণাঃ 
সূঢ় হূর্য্যোধন ন। বুঝিয়। তাহা, করিল তোমার অশেষ লান|। 

৯ 

হে সাধ্বি ! তোমার যেই অপমান করিল আমার পুত্র হুর্য্যোধন, 
তার প্রতিশোধ কি দিব, সাবিত্রি! সম্প্রতি তোমার তুষ্টির কারণ 

৪৩ 

বর দিতে আমি ইচ্ছা! করিয়াছি, অতএব তব যাহ! বা! কয়, 
সে বর প্রাধিনী হও মোর কাছে, পুরাব গ্রার্থন। নাহিক সংশয় !* 

₹১৪ 

শুনিয়া দ্রৌপদী কহিল বিনয়ে, “ছে দেব! বদ্যপি বর দেন মোরে, 
তবে দয়। করি দ্বাসত্ববিমুক্ত করুন সম্প্রতি রাজ। যুধিষ্ঠিরে । 

৯৫ 

শুনি ধতরাষ্্ী কহিল “তথাস্ত। হে কল্যাণি! আমি তুষ্ট তব গ্রতি, 
পুনর্ধার বর করহ কামনা, যা চাহিবে, তাই দিব, গুধবৃতি !* 

৯১১ 

ধৃতরাষটর-বাঝ্য শুনিয়া জ্রৌগদী বিনর বচনে কহিল তখন 

«হে দেব! যদ্যপি করিলেন দয়া, এই বর তবে দেন--শরান, 

৯7 

অন্ত্। রথ, সহ স্বামিগণ মোর দাসত্ববিমুক্ত হুইয়। এক্ষণে, 

স্বাধীন হইয়| যান নিজ বাসে, ” এই বর মাসী চাহে শ্রঢচয়ণে !” 

৯৮ 

শুনি ধূতরাষ্ট্র কহিল “ডথাম্ত। হে সাবিত্রি! তুষি সতী পতিতা, 
তব প্রতি আমি হয়েছি সত্তষ্ট) লও অন্ত বর অভিরুচি যথা । 



ভ্রৌপদী দিএহ। ১৬৭ 

৯ 

হুচরিত্রে ! তুমি বধৃগণমথো শ্রেষ্ঠ! বর্্গীলা লোকসংসারেতে 
তব তুল্য কেহ নাই বিদ্যমান) তোমার উচিত সৎকার করিতে 

১৯৬ 

কি সাধ্য আমায় ছুই রর দ্বার! তব সমুচিভ হয় না] সৎকার, 
াতএব তব ক্ভিক্কচি যাহ!) তাহাই কামনা কর পুবর্ব্বার। 

৯১৪১ 

কহিল পাঞ্চালী বিনয় বচনে «হে দেব! লোভেতে বর্ণ ন& হয়, 

তৃতীয় বরের যোগ্য নই আমি ক্ষত্রিয়ারো তাহ! উপযুক্ত নয়। 
১০২ 

ক্ষতিয়ের পক্ষে তিন বর বিধি-- ক্ষতিয়সহিল1 লরে দুই বর, 
বৈশ্রের পক্ষেতে এক বর আন্ন ব্রা্মণে লইতে পারে শত বর। 

১৬০৩ 

ব্যবস্থাসঙ্গত ছুই বর আমি লয়েছি) রাজেন্্র! চাহিনাক আর, 
পাগুবের| ঘোরনীচদশা। ছ'তে হলেন উত্তীর্ণ ইহাই আমার 

১০৪ 

যথেষ্ট) রাঁজন ! পরে পাগুবেরা করি পুণ্যকর্ হইবেন শুচি, 
কল্যাণেরে লাভ করিবেন, দেব! আর বর লতে নাই অভিকুচি।” 

১৪৫ 

: দ্বাস্ববিমুক্ত হ'ল পাঁওবেরা, নিন্নথিয়া কর্ণ কহিল তখন, 
«সংসারের মধ্যে রূপগুণে খ্যাত বছ রমণীর বছ বিবরণ 

১০৬ 

গুনিয়াছি, কিন্তু চার সদৃশ রমণীর কথ! শুনিনি শ্রবণেঃ 

দেখ, কৃ হ,তে ছুঃস্থ পাওবের। 'বিমুক্ত হইল দাদত্ব বদ্ধনে। 

১৬৭ 

পাগুবের! ঘোর বিপদ্সাগরে 'ভেসে যেতেছিল, ক্রুপ্নন্দিনী, 

হতভাগ্যদিগে করিল উদ্ধার বিপণসাগরে হইয়। তরণী। 



১৬৮ আর্ধ্যসঙ্গীত | 

১০৮ 

ভাগ্যগুণে ভার্ধ্যা! যুটেছিল, তাই দাসত্ববিসুক্ত হইল পাওব! 
ভ্রৌপদী যদ্যপি না থাকিত, আজ কি হইত? কোথা'রহিত গৌরব? 

১০৯ 

পত্ধী পাগুবের গতি মুক্তি, অহে!! বৃথা পুরুষত্ব মহত্বের তান, 

ভাগ্যে হেন ভার্য্য। ছিল, তাই আজ বীরগণ | সব পেলে পরিত্রাণ ।* 
৯১৩ 

কর্ণের শ্লেষোক্তি শুনি ভীমদেন হইয়া ছুর্মনা কহিল অর্জুন, 
গ্নগ্য়! পত্বী পাগবের গতি কহে লুতপুত্র--সহে না এ প্রাণে । 

১১১ 

পাঁগবেতে পুরুষত্ব আছে কি না দেখাইতে ইচ্ছা করি, ভ্রাভৃবর ! 
পত্বী পাগুবের গতি কি ন1, তাহ। দেখুক সকলে সভার ভিতর।” 

১১২ 

ভীমের ক্রোধোক্তি শুনিয়। অর্জুন কহিল! “রাজন! স্থির হন চিতে, 

নীচলোকে যাহ! বলেঃ তাহা লয়ে আন্দোলন করা অযুক্ত, তাহাতে 

১১৩ 

ক্রোধিত হইয়া প্রত্যুত্তর করা মহতের পক্ষে উপযুক্ত নয়, 
মনে মনে সব থাকুক এক্ষণ, দিব প্রতিফল হইলে সময় 

১১৪ 

শক্রুরা বৈরত! করিলেও ধার সহ করে থাকে; কালপগ্রতীক্ষায় 
থাকে দৃঢ়চিত্ত, সেই ত নীতিজ্ঞ, নী?লোকে যাহা কুক না, তায় 

১১৫ 

কেন কর্ণপাঁত করেন রাজন? পাওব পুরুষ বটে কিন্বা নয়, 

এখন সে কথ! কাজ কি বলিয়া? বল! যাবে যবে হইবে সময় !” 
১১৬ 

অর্জুনের বাক্যে মহাক্রোধী ভীম না| হইয়। শান্ত কহিল জো্ঠেরে। 
“হে রাজেন্দ্র । এই শক্রগণে আমি করিব সংহা'র সভার ভিতরে? 



জপ ট্হ। ০৬. 
১১৭ 

কিছ্বা ল্ত1 ই'তে হয়ে 'বহিগ্ত বধিব সকলে, কহ ধর্ময়াজ ? 

অথব! এজন্ত আদেশের জার অপেক্ষা! কি জাছে? কেন কালব্যাজ 
"১১৮ 

করি মিছামিছি ? অহো। মহারাজ! অদাই এদিগে করিয়া! লিপাত। 
অবনীরে করি পাঁপপরিশুন্ঠা। নিরাপদে রাঙা কর পৃর্ীনাথ! 

ৃ ১১৯ : 

ক্রোধোন্মত্ত ভীম এই কথা কহি মৃগযুখমধ্যে কেশরীর প্রায় 
ভীষণ কটাক্ষ করি সঞ্চালিত, মহার্থোরনাদ করিল সভায়। 

১২৩ 

ক্রোধেতে উদাত্ত হয়ে বৃফোদয় করে ইতস্তত দৃষ্টি সধালন, 
সেই রুদ্রমূষ্তি নিরখিয়! চক্ষে হ'ল শশঙ্কিত যত সভ্যগণ। 

১২১ 

আগ্নেয় ভূধর বিদীর্ণ হইয়া, ধূম-অগ্নি-শিখ! বাহিরে যেরূপে . : 
ভীমের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইতে, প্রতি প্রশ্থীসেতে প্রতি লোমকুপে 

৯২২ 

তদ্রুপ অনল-্ফ,লিঙ্গ বেগেতে বাহিরার, ক্রোধ-বিকট-আনন 

ছুমিরীক্ষ্য হয়ে উঠিল, ভীমের সে ভীষণ জব দেখে কোন্জন? 
২৩ 

যুগান্তের কালে ঘেন সুর্ঠিমাঁন ক্কৃতাত্ত করালগ্রান বিস্তারিয়া, 
দাড়াল সভায়, হেরিয়া ভীমেরে নিজে যুধিঠির শশঙ্কিত হিয়া ! 

২৪ 

ভীমেরে সাত্বনা করে সংসারেতে যুধিষ্ঠির ভিন্ন কে আছে এমন? 

মহাগ্রাজ্ ধীর সহিষ্ণু ধার্দিক- ধর্মরাজ বাহ প্রপারি ভখন 

১২৫ 

নিবারণ করি.ক্রোধিত ভীংমরে কহিলেন অতি মধুর বচনে 
“এক উদ্ধত হও না-নিঃপর্ধে কর অবস্থান !* ধৃতরাষ্্রপানে 



ডি ' কর্ধীসদীত।- 

“্হ৬ 

চাহি বৃতা্জনি করিনা কৌসের ছহিহেন সতাত অরলীর গতি ! 
গামা সবাধাঁর ঈশ্বর জাপনি-- কি কার্ধা করিব, বলুন সম্গ্রতি ? 

5২৭ 

৫ ভারত! তব দাস পণ্িখেরা! চিরদিন তধ শাসনাইগত, 
দাসদিগে আত কন খা হয, সপ্পর করিতে আছে সুপ্রস্ত্ত।” 

| ১২৮ 
যুধিটির-বাঁক] শুনি ধৃত জঙ্গিত হইয়! কহিল তখম 
“হে অজাতপত্রো ! ধন্দীষ়্াকুমার | শাস্তি জুম্গলে ধা দর্মক্ষণ । 

১২৯ 

সচ্ছনে নির্বিগে গ্যাছে] সম্প্রতি যাঁও গু) আমি করি অন্তুমতি। 
হে তাত! সমস্ত সম্পাত্তির সহ পুনর্ধান তুমি হও পূর্ধীপতি। 

১৩ 

পুত্র! দেখ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি) যাহা! বঙ্গি, তাহা গুন সাবধানে, 
ছধ্যোধন অতি মলমতি, পুত! শ্রীজযোগ্য তুমি হয়েছ এক্ষণে? 

১৩১ 

দেখ পুত্র ! যেন ত্রাতৃগণমধ্যে ন! হয় ঘ্দাচ বিয়োধ ঘটনা) 

পদে পদে পরাধী দুধ্টোধন। গ্ষষাবস্ত! ভূমি সে সব ধার না! 

১৩২ 

অহে। মহাপ্রান্ঞ, সত্যবাদী ধীর ! বুবিয়্াছ তুমি ছুঙ্্ ধর্মাগতি, 

বৃদ্ধগুরুগণে করে থাক মানত) হয়েছ বিনীত বিবেচক অতি। 

১৩৩ 

যে স্থানেতে বুদ্ধি-_ক্ষম। সেই স্থানে) দেখ যুধিটটির ! কাষ্ঠের উপরে 

কুঠার পাতিহ হয়ে থাকে কিন্ব-হয় না পাতিত কঠিন শ্র্তরে। 

, ১৪৪ 

ধীর শক্ত কতবৈকতা কখনো। লা করেন মনে, দোধত্যাগ ক'রে 

গুণগ্রাহী হন বিরোধে আশ্রন ন। কথন কড়ু, ার!ই সংসাক্বে 



ভ্ৌপনী মিএছ। চা) 
১৩৫ 

উত্তম পুরুষণ-দাহিক লকো। . শত ₹তকার্যা চকিয়। ঘর. 
স্বাথশূরত চিত পর উপকাজ করে যেই, পুর 1 যেই ত সুদবগা।, 

রর ১৩৬ 

হে পুজ 1 বিবাদ স্থলে নীচে কটুক্তিকরিয গ্রাকে বহতর, 
সাধারণ ব্যক্তি হয়ে ক্রোরাবিত. পরার বচনে ভরে প্রত্যুত্তর । 

১৩৭ 

আত্মগ্রত্যয়েতে বিশেষজ্ঞ যেই, পরন্খহ্ঃখ বুঝে সেই জন, 
তার প্রতি কেহ করিলে বৈরতা প্রতিশোধ তিনি না দেন কখন। 

১৩৮ 

হে প্রিয়দর্শন ! তুমিও তব্প আর্ধ্য সমুচিত করি আঁচরণ 
কুলের গৌরব রাখিয়া, পুত্র! যে নিষ্টর কারধ্য করি ছূর্য্যোধন 

১৩৯ 

তোমারে ব্যথিত করিয়াছে আজ, তাহা যেন্ মনে কর ন! কুমার, 
এ বুদ্ধ অন্ধেরে ব্দিও না৷ মান গান্ধারীর দিকে চেও একবার! 

১৪০ 

অহো! সত্যসম্ধ ! তুমি যাহাদের অনুশাসনের কর্তা সংসারেতে, 
বিছুর যাদের মন্ত্রী যুধিতির ! হেন কৌরবেরা কোন প্রকারেতে 

১৪১ 

ংস হইবার নহে উপযুক্ত, হে পুত্র] আমার মৃঢ় পুন্রগণ 
অবাধ্য হলেও অবধ্য তোমার, ইহাদের দোষ লও না কখন। 

১৪২ 

দেখ যুধিঠির ! মদমত্ত হয়ে বৃষত যদাাপি করে আক্রমণ, 
তা হইলে তারে বাঁধা দিবে, কিন্তু বিনাশ করিতে পার না কখন। 

১৪৩ 

হে পুজ! তোমাতে ধর্ম, ভীমসেনে মৃর্তিমান পরাক্রম বিরাজিত, 
অর্জুনেতে ধৈর্য্য, নকুলে ধীরতা। সহদেৰে ধৃতি সদা! অনুগত । 



১৭২  আর্ধযমঙ্গীতি। -. 

১৪৪ 

রূপে, গুণে, যণে অতুল তোমর। : অবনীহিদ্বযীরাজধুরদ্বর, 
প্রতীপবংশের অক্ষয'কেতন, পুখ্যে পৃ্থীতলে প্রদীপ ভাস্কর। 

১৪৫ 

পুত্র! তোমাদের হউক মল, ইন্গ্রন্থধামে যাও আনন্দেতেঃ 
ভরাতৃগণসহ হউক সন্ভাব, ধর্ম অনুগত থাকুক চিত্তেতে |. 

ইতি চতুর্দশ সর্গ। 



খ্দশ র্গ। ৰা 
র্ 

দিবা অবসান হইল, ভাঙ্কর গগন-সাগরে ডূবিল। ভিমিরে 

ঈষৎ আবৃত হইল অবনী, সদ্ধযা সমাঁগতা হল ধীরে ধীরে । 
্ 

পশ্চিম গগনে রক্ষরাগচ্ছটা গ্রভাসিত এ অতি মনোহর, 

পুরৰ গগনে হৈমথাঁল জিনি পুর্ণচন্ছোদয় হতেছে সুন্দর | 
৩ 

শ্রামল সুর গুদূর আকাশে নক্ষত্র নিকর ফুটিছে নীরবে, 

মাঝে মাঝে স্বচ্ছ শ্বেতামুদরাজি ভাসিতেছে কিবা ! আনন্-উৎসবে 

১ 

বিহঙ্গমকুল করি কলরব পশিল কুলায়ে, গোপালের দল 
ধেন্ন বৎস লয়ে আসে গোষ্ঠ হতে, সন্ধ্যাপরায়ণ আর্ষ্ের! সকল 

৫ 

পবিত্রমলিলা জান্ৃবীর তীরে গাইছে গায়াত্রী সন্ধ্যা পৃতমনে, 
নগরে বাজিছে আনন্দ আরতি-- বাজে শঙ্খ ঘণ্টা দেব-নিকেতনে। 

, ] রর 

নগরবাসিরা আনন? উৎসাহে করে কোলাহল যদৃচ্ছচিত্তেতে 
প্রাসাদ বিপনী বর্ম সর্বস্থল হল.আলোকিত দীপের গ্রভাতে। 

৭ 

রাজনিকেতনে সহজ সহ রত্বদীপ জালি দিল কিস্করেরা। 

অতঃগর সভাভঙ্গ হ'ল, উঠি স্বস্থানে চলিয়া গেলেন সভ্যেরা। 

৮ 

গাওঁবের! ভার্যযা ফৌপদীর মহ নির্দিষ্ট আবাসে গেলেন তখন) ' 

প্রভাতে সকলে যাবে ইন্জপ্রস্থে) ' করি যথাবিধি 'শিষ্ট আচরণ 



১৭৪ সবার্য্যদঙীত। 
এ 

সকলের কাছে বিদ্যায় হট বরহিলেন সত্যতাদী যুধিঠির। 
মর্মের যন্ত্র রহিল মর্পেতে প্রকাশিয়1 কারে কবে ধর্ঘববীর ? 

| ১৬ 

ভারতসস্তান। কয়নায় চক্ষে কুরুমন্ত্রগৃহে দেখ গুনর্বার। 

প্রৌপদীনিগ্রছ করি কৌররেরা, কি মন্ত্র আজ করিছে জাৰার?, 
১ 

দেখ শুন্ভম্পর্শিকুকুমন্ত্রগৃহ॥ হৈমাঁচল যেন জলে চজ্জকরে। 

গ্রতি কক্ষে কক্ষে জলে রত্বদীপ। সর্বোত্তম কক্ছে রত্বাসন'পরে 

১৪ 

ধৃতরাষ্র উপবিষ্ট) এক দিকে ছুর্য্যোধন; কর্ণ, ছুঃশাসন আর 
শকুনি প্রভৃতি কুটনুদ্ধিদল উপবিষ্ট) অন্ত পার্থে গ্ান্তসার 

১৩ 

ভীন্ম, দ্রোণ। কপ, বিছুর) বিকর্ণ। লঙ্জয়াদি করি মহাবোদ্ধাগখ 

নীরধ গম্ভীর উপবিষ্ট, সভা সাগর সুপ গন্তীর দর্শন ! 

১৪ 

সহসা সন্তরমে করি গাতোখাম, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্রে কছে ছুর্য্যোধন, 

“হে পিতঃ! আপনি একি করিলেন? পাঁখরেরে করি দাসত্বমোচ্ 

১৫ 

কোন্ কার্ধ্য দিদ্ধ হবে অতঃপর 1 আহে! দেব | তাই জিজ্ঞাসি সন্গ্রতি, 

নিগড়িত মিংহে ছাড়িলে কি দেবখ্ ঝ্যাধের কখনে। আছে অব্যাহতি 

১৬ 

খ্বাটান তুজকে বিনাশ ন| করি, পরিত্যাগ যদি করে কোম জম, 
তা হইলে তার নাই অব্যাহতি 'ক্ষোধজর্জরিত গাঞুখুরগণ . 

১৪ 

দ্রৌপদীর যেই নিফারণ দখা! গারগ করিয়া কাঁচ 'কৌননবে 
করিবে ন। ক্ষমা, অচ্ছে। মহারাক্ধ ! ধ্নাপাশমুক করিয়া! গাঙরে 



ছৌগদী সিগ্রহ 1 ১৭৫ 
চি 

১৮ 

আপনায়ে হত্যা ফ্িলে আপনি? বংশগা শ-পন্থা করিলে রাজন? 
ইহ! হৈতে নিজে ধরি ভরবারি পুন্রগণে কেন ন1 কর নিধন? 

১৪ 

হস্তগত শক্ত ছাড়ি অতঃপর ঘংশনাশ হযে নাছিক 'সন্দেহ, 

ভীমের দারুণ ক্রোধেতে পড়ির। তর্রণ করিতে না রহিবে ফেহ ! 
৪ 

শত্রুদের মিষ্ট কথায় ভূলিয়া কি করিলে? দেব! জানে সর্বজন 
অবস্থ।! বিশেষে জমৃতেও বিষ সম্ভাবনা) অহে।! কি হবে এখন ! 

১ 

কোপপুরিতাঙ্গ পাগুবগণেরা হইয়া! যখন সশস্ত্র সরথী, 
সমরভূমিতে হবে অবতীর্ঘ) কে তখন বল পাবে অব্যাহতি? 

২ 
যাহা বলি আমি গুন মহায়াজ! নতুবা মঙ্গল নাই কোন মনে, 
পুনর্বার সেই কুস্তিপুত্রগণে আহ্বান করিয়৷ আনিয়া সভাতে, 

- ১৬৭ 

বনবান-জন্ ছাতক্রীড়। পুনঃ করিতে বাসন! করিতেছি প্রভূ; 
তাহাতে নিশ্চয় ছইবে মল, আত্যহিত মাত্র হইবে না কতু। 

৪8 

এবারেতে পণ খাকিবে “হারিলে হয় তারা) নয় আমর] সকলে 

চর্দবাস পরি) হব ৰনচারী, দ্বাদশ বৎসর অন্ভীত হইলে, 

৮৬৫ 

একবর্ষ কোন জনাকীর্ণ স্থামে অজ্ঞাত থাকিব, জ্ঞাত হলে পরে 
পুনর্ধধার যনে দ্বাদশ ধখমর রব 1” এই পণ রাখিয়া এবারে-- 

২ 

অক্ষক্্রীড় যদি করেন সৌবগ, হারিবে দিশ্চা কুস্তিগুত্রগণ। 
রয়োদণ ব্র্ষ-বনযাসপ্রত নির্কিতস যদ্যপি করি উদ্যাপন 



১৭৬ 

২৭ 
্রত্যাগত হয়, তত দিনে-ধৌরা।' হব বৃ্ধসূল রাজ্যের মধ্যেতে 
বহু রাজমিত্র করিয়া সংগ্রহ হুইব বলিষ্ঠ সৈন্য মামস্তেতে। 

২৮ 

অতএব গ্রভে। ! করুন অনুক্ঞ1,--. পুনর্ধার ক্রীড়া করি এই গণে 
তাহা না করিলে শীপ্রই আমরা! বিনষ্ট হইব মহাঘোর রণে !” 

নী 

হূর্য্োঙ্ছন উক্তি শুনি ধৃতরাহই কর্তব্যবিমূঢ় অভিভূতপ্রীয়। " 

কহিল "তাহাই হউক, প্রভাতে কর ছ্তক্রীড়া, জয়ী হও তাঁয়।” 
৩৩ 

এইরূপ উক্তি গুনিয়! অন্ধের অতি.আহ্লাদিত হঃগ ছুর্য্যোধন, 

ভীম্ম, দ্রোণ, কপ, বিছুয়, বিকর্ণ, অশ্বখম। আর সঞ্জয় তথন 

৩১ 

একবাক্য হয়ে কহিল মফলে “মহারাজ ! আর কাঁজ নাই ছ্যুতে, 

সর্ধনাশকঝর আশঙ্কায় কেন আহ্বান আবার কর আগারেতে ? . 

৩২ 

শাস্তিরে আশ্রয় কর নরনাথ! পাওবঘিগ্রহে কাজ নাই আর, 
আমানবাঁকার শুনুন বচন, নতুব! কাহারে! নাহিক নিস্তার !” 

ণ | ৩৩ 

কাহারে! বচন শুনিল না অন্ধ, ছ্যতক্রীড়। তরে দিল অনুমতি; 

দেখিয়! বিছুর হয়ে-ত্বরাগ্ি অগ্ঃগুরে গিয়। গান্ধারীর গ্রতি 

৩৪ 

কহিলেন “মহাদেৰি | ছুর্য্যোধন পুনঃ ছ্যতক্রীড়া করিবে প্রভাতে, 

মহারাত তাহে আছেন সম্মত, শীন্ গিয় দেবি |. মন্ত্রণাসগৃহেতে 

৩৫ 

নিবারণ তারে কর, তা নহিলে হবে সর্বনাশ; নাহিক মনেই! 

পুনঃপুনঃ যদি পাওধনিগ্রহ করে ছুর্যোধন; মহাতয়াবহ 



ভৌগদী দিত্। . ১৭৭ 
রঃ ূ 

ক্ত্রিয়পীবন-অধকাযী ঘোর সংগ্রাম তাহলে ঘটবে নিশ্চয়) 
পাওবেরা তাছে হইবে বিজয়ী, হইবে নিশ্চয় কুরুকুলক্ষয়। 

৩৭ ্ 

হে দেবি! বিশেষ কহিলাম, আজি এই বিবাদের তবিষাত ফল 
দিবাচক্ষে আমি দেখিতেছি দেবি! ঘটিবে ইহাতে ঘোর অমঙ্গল ।” 

৩৬৮ 

বিদুরের বাক্য গুনিয়। গাঙ্ধারী গিয়া ্রতগতি মন্ত্রভবনেতে। 

প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষগ্রুতি, পুত্রঙ্গেছে শোকপঙ্কিত বাকোতে 
এন 

কহিলেন, “মহারাজ! পুনঃ না কি হবে ছ্যতত্রীড়া? আপনি তাহাতে 
আছেন সম্মত? সের্কি অনাধিপ ? কেন বংশনাশ কর নিজ হাতে? 

৪8৪ 

হে গ্রভে। ! যখন এই ছুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইয়া গর্ভের শ্বরে 
বিকট চীৎকার করেছিল, এই ভবিষ্যৎদূর্শা বির তোমারে, 

০ রঃ [ও রঃ 
কি কথা তখন বলেছিল? তাহা প্রি তব আছে পূর্থীপতি ? 
বলেছিল “এই পাপাত্মার জন্ম বংশনীশহেতু, ইহারে সম্প্রতি 

৪২ 

বিনাশ করিয়! ফেল)” পুত্রঙ্গেহে বিছুরের বাক্য গুন নাই কানে, 
সেই ভবিষ্যত বাক্য দেখ পরতো! সত্যে পরিণত হয় এত দিনে। 

৪8৩ 

মহারাজ ! বথ। গুন গান্ধারীর আপমার দোষে বিপদসাগরে 

নিমগ্ন কদাচ হইও না, গ্রতো ! এ কুলপাংসন দুর্বত্ত কুমারে 

৪88 

এখনও ত্যাগ কর, মরনাথ! একে ত্যাগ করি রাখ বহজনে, 

নহে এই খোর ছ্রাস্থার দোষে হবে বংশ নাশ! একের কারণে 



১৭৮ - আধ্াসঙ্গীত। 

৪৫ 
বহু পুত্রশোক পাইতে হইবে, : মহারাজ !.বত মুর্খদেয় মতে 
কিন সশ্মত হইয়াছ গ্রভে। ? কি জন্ত এ হেন দ্বাকণ কার্য্যেতে 

৪৬ 

হতেছ প্রবৃত্ত ? মহাজ্ঞানী হয়ে কেন বিচলিত বাগকের মতে? 

নীতিমান্! আমি অবলা! হই! তব তুল্য জ পারি কি বুঝাতে ?ন 
৪৭ 

যত প্রবঞ্চক ছূর্বৃত্তের দল যুটেছে একত্রে সর্ধনাশতরে, . 

বৃদ্ধ হয়ে; প্রভো ! হয়েছ 'কিভ্রাস্ত? তাহাদেক্জি র্্ঁক্যে ত্যজি বিবেকের 

৪৮ 

কার্ধ্যাকাধ্যবোধ হারাইয় এবে ঈদৃশ গর্ঠিত অন্যায় গ্রস্তাষে 

হয়েছ সম্মত ? একি মহারাজ? ছ্যতভ্রীড়। হতে জান না কি হবে? 

৪89 

এই বেল! চিত্তে হয়ে সাবধান, সব দিক রক্ষা! কর মহাবাহে ! 

নতুবা নির্বংশ হইবে, বংশেতে ছা সিনে ন| রহিবে কেহ।” 
৭ 

রী উক্তি শুনি ধতরাী বি চিত ফহিল তখন 
“বংশনাশ যদি হয়, কে রাখিবে?, হউক সচ্ছন্দ ! আমি নিবারণ 

৫১ 

করিব নাঁ, তুমি যাঁও অস্তঃগুরে। পুবর্বার ক্রীড়া! করুক প্রভাতে 

গ্রতিকামী! তুমি পাওবদিপকে “এই সমাচার কহ গে ত্বরিতে। 

৫২ 

কি করে গান্ধারী ক্ষু হৃদয়েতে অঙ্ধঃপুরমধ্যে গেলা ধীরি ধীরি, 

ভীঘ্স, দ্রোণ, কপ, বিছর, সঞ্জয় অশ্বখাম! আর বিকর্ণাদি করি-- 

৫৩ 

সকলে অতীব অপ্রন্ন চিত্তে বিদায় হইয়! গে নিজস্থানে, 

ছুর্ঘ্যোধন, কর্ণ, ছঃশানন আার শুনি প্রতি নাতি হষ্টমনে 



ইইনিগ্রহ। ১৭৯ 
৫৪ | 

বিদায় হইয়া গেল, অতঃপর. প্রভাত ঝপেক্ষ। করি হুধ্যোধন, 
রহিল, দুশ্চিন্তা এ এ আসিল না) মুদিয়। নয়ন-. 

( পর্ধ্ঙ্ক-উপরে) শোক জিনগত কাহার হয় সংসারেতে ? 

দুশ্চিন্তা পাপীর জীবস্ত সরা সরু ডা আছে ইহা হ'তে? 

মাথিয়! শুধাংগুরশ্ি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা বা কি নাগরেতে যায়, 
দয়াম্সেহময়ী সতী, সুখের তরঙ্গে অতি 

চঞ্চলা, অচল! কতু, বিমল মলিগা স্থখময়ী শৈগস্থতা$ পে জগত ভুগায়। 
৫৮ রঃ ৪ 

ভীরেতে শোভিছে স্থখসমৃদ্ধিপুরিত। অতি সুন্দর হা দিব্য হন্তিনা নগরী, 

যেন মন্দাফিনী তীরে, স্ুযর্ণ কিরীট শিরে, 

অমর! শোঁভিছে, তাহে ইন্্ বৈষযস্তসম শোভিছে অপূর্ব দৃশ্য কৌরবের পুরী, 
৫৯1 

নির্দশল সুধাংগড করে, কৌরবের মৌধরাঁজি নীরবে জলিছে, কিব সুন্দর দর্শন! 

নিদ্রাগত পৌরজন। দ্বারে মাত্র দ্বারিগণ 
জাগিছে, তক্জায় কেহ ঢুলিছে, সভয়ে উঠি বসিছে বান্তেতে, কেহ ঘুমে অচেতন। 

ও 

কুরুরাজ অন্তঃপুরে পার সবিত। তীব্র কর: ঠা শিতরে, বাঁযু বহে মৃহ্গতি, 
শশান্ক সশঙ্ক হয়ে অুধারপি ধিতরয়ে, 

শ্কায় বিহঙ্গকুল উড়িতে না! গু যে চাহিতে সেদিকে নাই দেষেরে! 

শকতি 1. 



১৮৪ 

৬১ 

এই গভীর নিশাঁয় হেন রাজঅন্তঃপুরে কে এবেশে নীরবে এ কর নিরীক্ষণ। 
সুধাংপুমওল হ'তে). ..বাধিরিয়! আচছিতে। 

নবীনযৌবন! জ্যোতির্রমণ্ডিতা তনু, গুভ্রবসমা স্থদরী ধীরে করিছে গমন! 

৬২ 

কে যায় সুনারী, ওরে রঃ ক মানব?.ওর নাম স্বপ্রদেবী, বিশ্বে কে না ওরে 
) পচ চিনে 1 

| *হেম.স্থান কোথা আছে, 
বথ৷ স্বপ্নদেনী ই উরে পারে? বিশ্বে কে আছে এমন স্বপ্ন ম্পর্শেনি 

যে জনে] 

০১০ ৬০ 

যথা রতবপর্য্যক্কেতে নিদ্রিতা গীন্ধারী ধৃতরাষ্ট্রাজপত্ী ছুর্য্যোধনের জননী, 
ত্বপ্নদেবী সেই স্থানে ধীরে ধীরে সাবধানে 

গ্রবেশি, বমিল রাজীন্ঘদয়ে অলক্ষে, পরে দেখাল ভীষণ দৃশ্ত অদ্ভুত কাছিনী। 

৬৪ 

দেখিল! গান্ধারী অতি বিপরীত স্বপ্ন; যেন শোকের সাগরে মগ্ন হস্তিনানগরী, 

মত্ত মাতঙ্গের দল, ভয়াবহ বিশৃঙ্খল: 
ছুটছে চৌদিকে ! আর ভাঙ্গিয়! মুর বেগে পলায় তুরঙ্গদল হ্ষারব করি। 

৬৫ 

চূর্ণমান রথ রথী পড়ি ইভঃম্তত, ক্ষত বিক্ষত দেহেতে হত সেনাদল সব] 
মহাশ্বশানের প্রায় ভীষণদর্শন তায় 

পিশাচ কবন্ধ নাচে ? কুক্কুর শৃগাল আর শকুনী গৃধিনীগণ করে মহোঁত্সব। 

নু ১. ৬৬ 

বধৃগণ হাহাকার করে মহারোলে, দেয় ভূমে গড়াগড়ি, শোকবিবশা অজ্ঞান, 

কটিতটে নাহি বাস, , আলুলিক্টীকেশপাশ | 

 উদ্মত্তা অধীর! বেগে দৌড়ি” যায় সবে যথা কবন্ধপিশাচ পূর্ণ ভীষণশশীয়। 



জ্োপদী দিগ্রই। ১৮১ 

৬৭ 

ভীষণ গম্ভীর শবে গজ্জিছে তীমৃতবৃনদ উগারিয়! ইরপ্মদ ঝলকে ঝলকে! 
সৃষ্টি সাতলতরে . খত বজ্র একেবা়ে 

গড়িছে প্রাসাদশৃঙ্গে মহাঘোর রাবে! বিশ্ব গভীর শঙ্কিত কেব তিষ্ঠে ইহ- 
লোকে? 

৬ 

ভািয়! পড়িল রাঁজসৌধ সমুদয়--দেবী গান্ধায়ী সহিতে যেন জানবীসলিলে) 
সলিল কোথায় তাঁর রক্তআোতঃ বয়ে যায় 

রক্ততরঙ্গিণী গঙ্গ! গ্রখর৷ প্রচ স্থষ্টি ডুবাতে রুধিরে বহে উত্তাল করোলে, 
৬৯ 

ভীষণ রুধির আোতে ভািছে গান্ধারী শত পুত্রের জননী, কুরুরাজলক্ষী সতী, 
নিরুপায় নিঃসহায় অকুলে ভাসিয়া যায়, 

যত যায় ততই সুপ্রপন্থ রুধির গঙ্গা, দেখিতে দেখিতে হল অনস্ত বিস্তৃতি! 

৬ ' | 
যে দিকে তাকাও মাত্র রক্তের পাথার! নাই কুল কোন দিকে অতি তীষণ 

দর্শন, 
উঠিছে পড়িছে তায় অতুযা্চ পর্বতপ্রায় 

তীষণ তরঙ্গরাজী! বছিছে পবন বেগে সঘনে রুধির-সিদ্ধু করিছে গর্জন ! 

৭১ 

শঙ্কায় বিহ্বল! সতী গান্ধারী দেখিল, সেই অকুল পাথারে, ঘোর রুধিরসিস্ধুতে 
অকুল কাগারী হয়ে তববর্ণ ভরণী লয়ে 

আসিছে সবেগে এক সৌম্য শুত্র বেশধারী পুরুষ,তাহারে যেন উদ্ধার করিতে । 
৭২ 

কে সেই পুরুষ ? রাজী দেখিল সভয়ে তিনি পাগবের জ্যেষ্ঠ যুধিটির ধর্মবীর, 
দেখিয়া কাতরে অতি কহিলগান্ধারী সতী 

'তোল রে কুমার মোরে আকুল পাথার হৈতে, তোল ঈঙ্জ নহে ডুবে মরি 
| যুধিটির ।” 



১৮২ আর্ধ্যঙ্গীত। 

৭৩ 

অমনি ভাঙ্গিল স্বপ্ন; উঠিল শিহরি রাণী টাঁছিল চকিতে. অতি ভীত নয়নেতে। 

যথার্থ ঘটনা নর স্বপ্পেতে এ সমুদয়, 
জানিয়। কিঞ্িতি সুস্থ হইলেন প্রাণে) কিস্ত ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস রাণী ভাবিলেন 

চিতে। 

৭8 

অতি প্রজ্ঞাবততী রামী বুষিলেন কৌরবের ভবিতব্য তয়ঙ্কর অমঙগলময় ! 

অমনি কীপিল চিত হয়ে অতি ছুশ্চিস্তিত, 

উঠিয়া! বসিল ব্যাস্ত পর্ধ্যঙ্ক উপরি, রামী কাতরে কহিল “বিভে1-_মঙ্গল আলয়! 

৭৫. 

অগতির গতি নাথ--বিপদবান্ধব ! তুমি রক্ষা! কর কৌরবেরে দিয়! পাশ, 

পুত্রগণ দুষ্ট অতি, অধর্খে সতত মতি, 

ক্ষম প্রভু নিজগুণে দোষ সে সবার ! আমি পড়িলাম পাদপলে রাখ দয়াময়।” 

৭৬ 

উৎকঠ। আবেগে আর নিদ্রা আদিল না) বসি পর্যযস্ক উপরে সেই রাষ্জী 

প্রজ্ঞাবতী। 

গভীর ছুশ্িস্তাতরে : ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 

ললাটে নিগমন্থেদ ধার! অবিরাম আর থাকিয়া থাকিয়া উঠে চমকিয়! সতী! 

4 ৭৭ | 

বহক্ষণ এই ভাবে হ'ল অতিক্রম, ক্রুমেপুর্বাকাশ পরিষ্কার হইল দেখ না, 

প্রহত সুধাংগু জ্যোতিঃ ম্লান নক্ষত্রের পাতি 

গ্রভাঁতী শুর্িম। সুখতারা সীমন্তেতে-হাঁসে হেমাঘুব কিরিটিনী উষাবরাঙ্গনা। 

| ৭৮ 

নিকুঞ্ণ বিভানে প্রতি পল্পবে পল্পবে প্রতি কুম্ুমে কুত্মে ক্ষরে শিশিরসলিল; 

বিকসিত ফুলে ফুলে বঙ্কারিয়া কুতৃহলে 

মকরন? পীয়ে মাতয়ার1 মধুব্রত ) শাখে কুহুরে মধুরে কিবা! গ্রমত্ত কোকিল! 



. দ্রৌপদী গিশ্রহ। ১৮ 

৭৯ 

দেখ হে ভাবুক !হাসি উ্া বিনোদিনী, দিব্য উপবন]হ'তে আহরিয়। সবতনে 
_কুম্থমিতস্বশীতল অনিল শিশিরজল, 

কোকিল পাপিয়! কল দলীত অমিয়, যাঁয় গবাক্ষপথেতে দেবী গান্ধারী যেখানে 
৮ 

্বরগীয় কিরণময়ী উষযাসমাগম সুখে ছুশ্িন্তা ভুলিল দেবী গান্ধারী তখন, 
স্ুশীতল পরশনে হইল প্রহুরমনে, 

সস্তাপনাশিণী সুহাসিনী দুখসরীউধ। লাধগ্টেরিঞিত হল সমস্ত ভুবন! 

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ) 



যোড়শ শর্থ। 

১ 

হইল প্রভাত, বিশ্ব জাগিল আলোকে, 
হাসিল রতি নতী। প্রভাত পুলকে 

গাইল বিহঙগচন 3.0, ীব জ সমুদয় 
স্থৃথে নিমগনটী সি লোকে 
প্রভাত হইল পা থেকে। 

২ 

গাইছে প্রভাতী কেহ, কেহ যায় সানে। 

এঁ জান্বধীর তীরে সৈকত আঁসনে-- 

বসি বরহ্মপৃত, মনে ্রহ্ধনিষ্ঠ আরধ্যগণে 
গায়ত্রী গার্ধায় স্ব করিয়া তৃবনে 
গাব টালে, বেদগাঁনে 

নির্মল শা জাবি, 
গাইয়। সংগীত বা যাঁয় কলকলে ! 

নির্মল জাহৃবী জনও ডু টি রা ঢেলে 

৪8 ঠা 

গ্রাসাদ, প্রান্তর, বন, উপবন, সরোবর) 

জাহ্বী সৈকত বেলা) ভূধর, অন্বর, 

সর্বত্র নুবর্ণময়! প্রকৃতির অতিনয় 

আলোকাদ্বকাঁর কিবা! দেখিতে সুন্দর! 
জ্ঞানান্বের পক্ষে কিন্ত অকিঞ্িতৎকর! 



দ্রৌপদী নিগ্রহ। ১৮৫ 

৫ 

ঈশ্বরের রঙ্গভূমি বিশাল সংসার) 
চিত্রপট ছুইথানি আলোকাদ্বকার, 

বিশ্বের প্রকৃতিচয় করে নাট্য-অতিনয় 
আশ্চর্য কি আছে বল ইহা! হ'তে আর? 
প্রকৃতির অভিনয় অপূর্ব ব্যাপার । 

ঙ 

দিন যাঁয়-_-রাত্রি আসে-_উঠে রবি শশী, 

জলে দূর শৃন্যপটে নক্ষত্রের রাশি, 
জন্ম) জরা, মৃত্যু আর শোক, হুঃখ, হাঁহাঁকার-_ 

জ্ঞানাজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আশ, কান, হাসি-- 
গ্রেম। তক্তি, আতম্মীয়ত।) ভালবাসাঁবাসি, 

৭ 

আরে! সংখ্যাতীত কত কব সবিস্তার ? 
সংস'রের কার্ধ্য সব অদ্ভুত ব্যাপার, 

নিত্য নিত্য দেখ বলে দেখ আর যাঁও ভূলে) 

ভালর পে দেখ দেখি ভাবুক সকল 

নিশ্চয় হইতে হবে বিন্ময়বিহ্বল। 

৮ 

. নিত্য নিত্য দেখ কিন্ত দেখেও দেখ না, 
দেখিবার মত বিশ্বে, দেখে কয় জনা ? 

কাব্য ইতিহাস দেখ, বিভ্ান দর্শন শিখ, 

কি তাহে দেখিবে? সেত লৌকিক কল্পনা, 
শিখিবে ষদ্যপি তবে প্রক্কতি দেখ না। 

টে] 

গ্রকৃতির অন্ুমাত্র করিয়। গ্রহণ 

হইয়াছে সংখ্যাতীত রিজ্ঞানদ্শন, 
২৪ 



নে বোর অবঃপাত বিবযণ | 

৪ও পির গু জাদিও হুম | 
১৪ মর 

সংধ্যাতীত কুরুক্ষেত্র কৌরব পাঁওব) 
সংখ্যাতীত চক্র হুর্যাবংশের বৈতব) 

প্রকৃতি তাওারে গড়ে আছে তা'কে দেখে ফিরে? 

সাগর তাজিয়। ক্ষুদ্র কূপে গড়ে সব-- 

মানব-মুক ! কর জ্ঞানের গৌরব? 
১১ 

যাহা হ'ক, যাহ! মম বক্তব্য এখন 

বলি তাহা) হে ভাবুক ! উন্মত্ত এ মন, 
কোথা থেকে কোথা যায়, ফিরান দারুণ দায়, 

গ্রসঙ্গ ত্যজিয়া কোথ! এসেছি এখন ? 

বলিতেছিলাম অনুছ্যত বিবরণ। 

১২ | 

ধ দেখ কৌরবের সভা স্থশোভন, 
শত শত সিংহগ্রীব নরসিংহগণ' 

উপবিষ্ট একমনে; চাহি যুধিঠিরপানে 

দুর্মতি গান্ধাররাজ কহিল তখন, 

£হে বিজয়ী শরম ধীর কুস্তিরনন্দন ! 

১৩ 

এস পুনর্ধার ভ্রীড়া৷ করি ছুই জনে, 
এবার রহিল পথ হারিলে দেবণে। 

পশুচর্শবাস পরে স্বাদশবর্ষের তরে 

বনবাম) পরে কোন জনাকীর্ণ স্থানে 

একবর্ধ অজ্ঞাত থাকিৰে সাবধানে, 
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১৪ 

বদি কোঁনরূগে ভাত হয় কৌনজনে। 

আবার স্বাশবর্ষ ছুর্গম কাঁননে 

থাকিতে হইবে তবে। বনযাঁসহত হবে 

হবে উদ্যাপন, আসি স্বীয় সিংহাসনে 

রাজ] হবে, ফিরে পাবে শ্বরাজ্য তৎক্ষণে। 

১৫ 

এস এই পণে জ্রীড়া করি হে রাক্সন, 

হাঁর যদি ভ্রাতা ভার্যা। সহ যাবে বন, 
পরাস্ত যদ্যপি হই, আমি তাহে বাধ্য নই, 
শত ভ্রাতা সহ বনে যাবে দুর্য্যোধন ! 

খেলিয়া খালাস আমি কহিমু রাজন। 

১৬ ৃ 

এস এই পণে ক্রোড়া করি ধর্শবীর 1” 

শুনি শকুনির বাক্য রাজ] যুধিঠির, 
ধর্মাশীল ধর্ম ভয়ে অগত্যা সম্মত হয়ে 

ভাবিলেন “হায়! এই কুরুকুল প্রতি 

বিধি বুঝি প্রতিকূল হয়েছে সম্প্রতি ! 

১৭ 

বুঝি বিনাশের কাল হয়েছে নিকট 

নতুবা আবার কেনু ঘটায় সঙ্কট?” 
এইকপচিস্তাকরি,। ছুঃখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি 

মহাবুদ্ধি যুদদিষ্টির হয়ে কষুণ্নচিত, 
ভয়ঙ্কর ছরোদরে হইয় সম্মত) 

১৮ 

কহিলেন মধুস্বরে “শকুনি ! যখন 

আহত হয়েছি, নাহি ফিরিব তখন 



১৮৮ আর্ধযসঙ্গীত। 

ক্ষত্রধন্ম অন্নুমারে এই ঘোর ছুরোদরে 

হতেছি প্রবৃত্ত, যদি হারি দেখনেতে 

ভ্রাতা ভাধ্যা সহ আমি যাইব বনেতে। 

১৪ 

দ্বাদশ বৎসরকাল রব ঘোর বনে, 

একবর্য অজ্ঞাত থাকিব জনস্থানে; 

প্রকাশ হইলে পরে অরণ্যে যাইব ফিরে, 
যদি বনবাসত্রত হয় উদ্যাপন, 

পুনর্ধার স্বীয় রাজা করিব গ্রহণ। 

২৪ 

এই পণে সম্মত রহিন্থ ধূর্তরাজ 
কর ক্রীড়া মিথ্যা তবে বিলম্বে কি কাঁজ ?? 

শুনিয়া শকুনি সথে হবধিত স্মিতমুখে 

ফেলাইয়। অক্ষ দস্তে কিল তখন, 

“এই ত জিতিনু বাজী কুস্তির ননান। 

২১ 

হে পাঁওব ! ছাড় শীষ্ব উত্তরীয় বাস; 

অজিন আঁবৃত দেহে যাঁও বনবাস, 

সুগন্ধ চন্দন ত্যজে ভম্ম মাখ তনুরাজে! 

রতন কাঞ্চনময় রাজ আভরণ 

সাজে না ও দেছে আর--কর উন্মোচন!” 

২২ 

শুনি শকুনির বাক্য পাতুপুত্রগণ 

ত্যজি উত্তরীয় পরিধেয় আভরণ, 

সকলে সত্র হয়ে অজিন সংবৃত দেহে 

বনবাসব্রতেতেদীক্ষিত; তাহা দেখে 

বৃদ্ধগণ হাহাকার করে মনহুথে ! 



দ্রৌপদী নিগ্রই | 

২৩ 

পাওবগণের দেখি দুর্দশা নয়নে 
কর্ণ, ছুঃশাঁসন আর পাঁপী দুর্য্যোধনে 

গ্রশংনিয়া শকুনিরে অধীর আহ্লাদ ভরে । 

কহিল সগর্কে পরে দুষ্ট ছুঃশাসন, 

"দেখ রাষ্ট্রবাসি! দেখ সভ্য রাঁঞজগণ ! 

২৪ 

মহারাজ হুর্যোধন পুণ্য প্রতীপেতে 

শক্রগণে বিদলিত করি চরণেতে 

হইলেন পৃর্ীশ্বর সাআাজ্যেতে একে শব) 
অদ্বিতীয় ধান মানে অতুল সংসারে 

আর দেখ পাওবেরা চলিল কান্তারে। 

২৫ 

যে পাঁগুব ধনমদে মত্ত হযে চিতে 

ত্রেলাকোবে তৃণবৎ দেখিত চক্ষেতেঃ 

মহাঁমানী ধনীগণে গণিত না ক্ষুদ্র জ্ঞানে, 
এ হেন বিজয়ী শ্রেষ্ঠ রাঁজকুলেশ্বর 

মহারাজ ছুর্য্যোধনে করিত না ডর। 

২৬ 

বুদ্ধি মোহে উপহাঁস কথায় কথায় 

করিত সকলে, গণ্য করিত বা কায়? 

প্রতিফল হাঁতে হাতে পেলে তাব ভালমাত 

রাজত্ব--সন্মান গেল গেল রত্ু ধন 

অভাগার। ভাগ্যদোষে যাঁয় এবে বন। 

২৭ 

ধন্য বাপু! ধন্ তুমি মাতুল শকুনি ! 

কোথা পেয়েছিলে বাপু পাষ্টি কয়ধানি? 

১৮৯ 



১৯ ০ আঁর্্যসঙ্গীত। 

বড় বিদয দেখায়েছ) বড় কাজ করিয়ছ। 

বড় পুরুষত্ব বাপু--করেছ মাতুল !' 

বিশ্বে বুদ্ধিবলে কেব। তৰ সম্তুল? 

৮ 

ওহে পাগুবের। ! এবে শিখেছ ত ভাল? 

খেলিবে কি আর? ইচ্ছ! হয় যদি খেল! 

আছে আরো বধুগণ তাদিকে রাখিয়! পণ 

খেল না আবার), আহা! এই হল শেষ? 

ওহে-_-ও পাঁগব ! কেন ভিক্ষুকের বেশ? 

নি 

কোথায় অমূল্য মণি কাঞ্চনে জড়িত 

মুকুট-উষ্ীব--দিব্য সন্নাহ-_-সঙ্জিত 

রত্বকোষে অসিধার? কোথা সে গৌরব? আঁর 
কোথা দত্ত ? কোথ! মান? ওহে দাসগণ। 

মুখ দেখা(২)ও ন1 ক শীঘ্র যাও বন! 

৩০ 

ছিছি। কিজঘন্ত দশা তোমা সবাকাঁর? 

কিছিলেবি হলে? মনে ভাব একবার । 

আহার্য্য মৃগয়। আশে ঘৃণিত নিষাদবেশে 

অদীক্ষিত অল্গ্শ্য জঘন্য চর্ম্মাবাসে 

আবরিয়া অঙ্গ বেড়াইবে বনবাসে? 

৩১ 

অল্পবুদ্ধি য্জসেন তোমা সবাকারে 

কন্যাদান করি অতি হুর্ভাগ! সংসায়ে, 

যেঙ্ছেতু তোমরা সবে ক্লীব বা অবলাভবে ! 

ম.নামত পতি কিছু হয়নি কৃষ্ণার, 

ছি ছি! বানরের গলে মুকুতার হার? 



প্রোপদী নিগ্রহ। 

৩২ 

যাজ্তসেনি ! হতভাগ্য পাগুবগণেরে 

কেন করেছিলে বিভা ? এ হেন সংনারে) 

আরকি ছিলনা বর? সারম্বর স্বয়ন্বর! 

বুথ! তব--বিধুমুখি ! এখন তোমায় 

বলি যাহ! শুন হবে মঙ্গল তাহা।য়! 

॥ ৩৩ 

হতভাগ্যদের সঙ্গ কর পরিহার, 

মনোমত পতি খু'জে লও পুনর্ধার, 

এই যে বদিয়াসব কৌরব) গৌরবে সব 
একেক দিকৃপাল এই অবণী কেন্ত্রেতে; 

ইহাদের মধ্যে কিন্বা। এ সম্মুখেতে 

৩৪ ও 

উপবিষ্ট ) রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি যশ, 

বীরত্ব, ধীরত্ব, মান, যৌবন, বয়স, 

সকলি যথেষ্ট আছে এ উপবিষ্ট কাছে 

বীর কুলসিংহ কর্ণ; উহ্ারে মনন 

হয় যদি বিধুমুখি কর না বরণ। 

৩৫ 

পাইবে অপার প্রেম) শ্র্থর্যা। বিলাস 
কেন কৃষ্ণে! কষ্ট পাবে যাবে বনবান? 

কাপুরুষ সেবা করা পওশ্রম করে মর1! 

বিধুমুধি ! কাজ কি ও হৃতভাগ্যগণে? 
আমাসব। সুপুরুষে ধরে নাকি মনে? 

৩৬ 

বনে যাঁষে কষ্ট পাবে সবে না প্রাণেতে, 
যেও না! হবে না ছেখ! দাসত্ব করিতে, 

১৯১ 



১৯২ আর্যঃসঙ্গীত। 

হেথায় রহিলে পরে রাখিব হৃদয়ে ঝরে, 

প্রেমের পাথারে দিবানিশি ভাসাইব, 
শ্রীচরণে দান হয়ে পড়িয়। রহিব ! 

৩৭ 

য! বলিবে বিধূমুখি শুনিব তখনি, 

টাদ চাহ তাই ধরে দ্রিব চক্দ্রাননি) 

স্বর্গের অমৃত চাও, হাতে হাতে দিব তাঁও, 

কণ্টক যদ্যপি কভু ফুটে ও চরণে, 
দস্তে করে তুলে দিব ওলে। চন্ত্রাননে । 

৩৮" 

প্রাসাদ হইতে কভু হবে না নামিতে) 
যে আল্তা করিবে তাই পাবে হাতে হাতে; 

শত ভ্রাতা তব তরে রব কৃতীঞ্জলি কবে) 

এতেও হৃদয় তব পাব না কি ধনি? 

ফিরে চাও কথা কও) ও বিধু-ব্দনি ! 

| ৩৯ 

হাশ্তমুখে একবার কর আশ্বামিত? 

একবার অপাঙ্গেতে করিলে ইঙ্গিত 

চরিতার্থ হয় দাস, পূর্ণ কর অভিলাষ 

চাহিয়া! সরল প্রেম পুরিত কটাক্ষে। 

ত। হ/লে তুলিয্স। নিতে পারি তোরে বক্ষে। 

৪০ 

তব ও অধরে যদ্দি থাকে হলাহল, 

চুম্বিয়া মরিতে হয় তাহাও মঙ্গল ! 
* যদ্দি ও অধরামৃত বিষে হয় পরিণত, 

তথাপি করিয়। পাঁন জুড়াব জীবন, 

মৃত্যু যদ্দি হয়। মে ত স্থথের মরণ । 
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8১ 

কে ডরে মৃত্যুরে তোরে পাই যদি ধনি! 
তিলেকের জন্ত পেলে ধন্ত ব'লে মানি! 

তব ও চিকুরচয়, যদিও ভূজঙ্গ হয় 

জড়াইতে পারি কে হাসিতে হাসিতে, 

ভূ্মঙদংশন তয় করি ন। চিত্তেতে ! 

6২ 

এত ভালবাসি তোরে ওরে বিধুমুখি ! 

যেও না অরণ্যে এথা থাক হবে সুখী । 

অসভ্যগণের সাথে কোথ। যাবে কাননেতে, 

আহার বিহার স্থখে দিয়া জলাঞ্জলি ? 

ব্যাধের পিরীতে ভূলে যেওন। পাঁথলী 1” 

৪৩ ৃ্ 

এইবপ নৃশংস লম্পট ছুঃশাঁসন) 
সভামধ্যে ভরৌপদীরে বলে কুবচন। 

জ্যেষ্ঠ ধর্মরাজ ভয়ে বুকোদর নত হয়ে 

শুনিল ঈদৃশ কটু উক্তি শ্রবণেতে, 
অন্তর দহিছে কিন্তু ক্রোধের বহিতে | 

8৪8 

জ্যেষ্ঠের গৌরবে বন্ধ হয়ে বুকোদর, 

দারুণ অসহা ঘোর বিশ্ব দগ্ধকর 

ক্রোধবহি সাবধানে সম্বরণ করি মনে) 

ব্যথিত হদ্দয়ে বীর কহে ছুঃশাসনে, 

"রে নিষ্ঠ র! কেন আর বৃথা বাঁক্যবানে 

৪৫ 

মর্মগীড়। দ্িতেছিস্ আম! সবাঁকার? 

অসন্বন্ধ প্রলাপ বকিয়া বাঁরম্বার * 

৫ 



১৯৫ আর্ধ্যসঙ্গীত। 

কি ফল:হইবে? থাক্, থাকরে হুরাত্মা থাক! 
এ কারধ্যের প্রতিফল দিব ভালমতে, ' 
মর্ঘচ্ছেদ করি তোর মহাসমরেতে, 

৪৬ 

স্মরণ বয়ায়ে দিব এই মর্দব্যথা ! 

থাক্--থাক্-_থাক্ রে পাপাত্মা যাবি কোথা ? 

যেই দিন সবান্ধবে যমালয়ে যেতে হবে 

সেদিন কদিন আর আছে তাই গণ, 
কর্তব্য যা আছে ক'রে মেরে ছুঃশাসন! 

৪৭ 

তীমের ভতদনা শুনি মূঢ় ছুঃশাসন, 
“রে গরু ! রে গরু 1? করি এই সঙ্বোধন 

মহাবীর বৃকোদরে, নিলজ্জ আহ্লাদভরে) 

সেই কুকু বৃদ্ধগণ সম্মুথে তখন 

ব্লচ্ছলে নান। রঙ্গে নাচে ছুঃশাসন! 

৪৮ 

দেখি ভীমসেন অতি জ্রোধিত চিত্তেতে 

কহিল! «রে ভীরু ! বড পুরুষ উক্তিতে 

দেখালি পুরুষ ভাব, থাক্-__যেই মনন্তাপ 

দিলি অদ্য, এর শোধ লব সমরেতে ! 

রে পিশাচ ! শীত্রই শিখিবি মোর হাতে । 

৪৭ 

বীরগণ সম্মুথেতে বলি পুনর্ধার, 

এই সব ধতরাষ্্ পুত্র ছরাচার-_ 
পাপীঙ্গিগে বিনাশিব।  ছুঃশানন রক্ত পিব, 

তবে শাস্তি লড়িব! নতুবা পৃর্ীতলে 

বৃকে দর ক্ষত্রি নয় কহিহ্থ সকলে । 



দ্রৌপদী নিগ্রছ। 

খু 

যেই ক্রোধবহি বজ্জবনধির সমান, 
সদ। অস্তস্তল দগ্ধ করিছে আমার, 

ধুতরা পুত্রগণে বধি ঘোর মহারণে 
উহ্বাদের রুধিরে নিবাব এ অনল! 

অহো! আর কতদিন ?রে কুরুমুষল ! 

৫১ 

অয়োদশবর্ষে গণি য়োদশ দিন! 

উদ্যাপি অরণ্য ব্রত আসিব যে দিন, 

সেদিন নহেক দুর, থাক্ রে পাপিষ্টাস্ুর ! 
কদিন বাচিবি? ভীম রক্ত তৃষ্ণাতুর ! 
শীত্র সুখভোগ করি নেরে পাপাস্থুর 1 

৫২ 

অনস্তর বনবাসে হই দীক্ষিত 
পাওবের! প্রস্থান করিতে সমুদ্যত, 

কাগ্রে যায় যুধিষ্ঠির. পাছে বুকোদর বীর, 

মধ্যে কৃষ্ণা) ধনগ্জয় মাত্রী পুত্রদ্থয়। 

কেশরী গমনে চলে ভীম মহাশয় । 

৫৩ 

ভীমের গমনে উপহাসি হুর্য্যোধন 

অঙ্গতঙ্গ করি ব্যঙ্গক'রে বিলক্ষণ 

পশ্চাতে পশ্চাতে যায়) ফিরে দেখি ভীম তায় 

কহিল সক্রোধে «ওরে পাপাত্মা ছুর্জন ! 
এতেই কি চরিতার্থ হ'ল তোর মন? 

৫৪ 

থাক্ থাক্ কদিন ভুলিবি স্থখরাশি ? 

অরণ্য ব্রতটা আগে উদ্যাপিয়া আমি) 

১৯৫ 



১৯৬ আর্য্যনঙ্গীত | 

তারপর মন্থারণে "* হ্বজন বান্ধবলনে 

যমালয়ে পাঠাব । তখন একে একে 

এই সব প্মরণ করায়ে দিব তোকে !” 

৫৫ 

অভিমানী ভীম করি ক্রোধ সম্বরণ; 

জোষ্ঠের গশ্চাৎবর্তী হইল তখন, 
সডাতলে যেতে যেতে পুনঃ ভীম দৃঢ়মতে 

কহিল “বধিব আমি পাপী ছুর্ষ্যোধনে, 

অর্জধুন বধিবে রী জ্কুর কর্ণসেনে ! 

৫৬ 

সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার | 

মম এই বাক্য যেন লিপি বিধাতার, 

পাষাণে খোদিত কথা, পড়ে থাক যথাতথা) 

সময়ে সফল ইহা হইবে নিশ্চয়) 

না হ'লে- নাস্তিক আমি! অধর্ম্েতে ভয়-- 

৫৭ 

কিজন্য করিব? কেন ডরিব ঈশ্বরে ? 
ধর্মাধন্দ সমান যদ্যপি এ সংসারে, 

তা হইলে মিথ্যা কেন, কষ্ট গেয়ে মরি হেন? 

পাপ পুণ্য পুব্ষার'ভিন্ন যদ্দি হয় 

তাহ'লে গ্রতিজ্ঞ। পূর্ণ হইবে নিশ্চয় । 

৫৮ পু 

মহারণে ছুর্য্যেধনে করিব সংহার।, 

গদাধাতেঃউকভঙ্গ করিব উহ্নারশ 

ভূমেতে পাড়িয়া ওরে মাথে পদাঘাত ক'রে, 
দুরে ফেলাইব! পুনঃ মাথে পদদিয়ে 

দীন্তীয়ে এমব দিব স্মরণ করায়ে। 
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৫৭ 

কেশরী যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগশিপ্ড ধারে, 

অনা'স্, অকুতভয়ে রক্ত পান করে, 

আমিও তদ্রপ ক'রে বলে ছুঃশাসনে ধরে, 

বক্ষ বিদারিয়া' রক্ত পিব বিধিমতে, 

এ প্রতিজ্ঞ। করি আমি যেতেছি বনেতে 1” 

৬০ 

ভীমের বচন গুনি বীরেন কেশরী, 

অর্জুন কহিল! সে গাণ্ডীব স্পর্শ করি, 

"ভীমের আদেশ ক্রমে ভীষণ সংগ্রাম তৃমে 
বিদ্বেষী--কুভাষী--অহঙ্কারী কর্ণসেনে 

শরাঘাতে পাঠাইব মমন সদনে। 

৬১ 

আর ওর অন্ুচর সহায় সকল 

যে কেহ সম্মুখে আসি প্রদর্শিবে বল, 

তাহাদিগে বিনাশিব। সম্মুখে যাহারে পাব 

গুরু লঘু বিচার না করিব, রণেতে 

যারে পাৰ তারেই বধিব ষৃচ্ছাতে ! 

৬২ 

গাঁতীব স্পর্শিয়া ইহা! কছে ধনঞীয়, 

গ্রতিজ্ঞা সম্পন্ন আমি করিব নিশ্চয় ! 

মহাবঞ্ধাবাতভরে হিমাত্রি যদিও নরে, 

রবিশনী যদি আর ন| উঠে অস্থরে 

তথাপি প্রতিজ্ঞা মম অটল সংসারে ! 

৬৩ 

গাতীষ স্পর্শিয়া আমি কহি পুনর্বার, 

নিথ্যা ্লাঘা কারী এ কর্ণ ছুরাচার। * 



১৯৮ আর্য্যসঙ্গীত । 

ক্ষত্রধর্ম অনুসারে সংগ্রাম যদ্যপি করে 
তা হলে বধিব ওরে-_বধিব নিশ্ন্ন 

বনবাঁসত্রত যদ্দি উদ্যাপন,হয়, 

৬৪ 

যদি ফিরে আসি পুনঃ আপনার দেশে, 
যর্দি হুর্য্যোধন যথোচিত শিষ্টবেশে; 

সম্মান সৎকার ক'রে রাজ্য নাহি দেয় ফিরে, 

তা হ'লে গ্রতিজা! কেব! করিবে অন্তথ। ? 

বাসবের শক্তি নাই অন্যের কাকথ! ?” 

৬৫ 

গুনি অজ্জুনের বাক্য সহদেব কহে, 

4এই যে বিপুল বাহু--ভোজনার্থ নহে ! 

ইহাতে পড়িলে পরে, দেবরাজ(ও) শঙ্কাকরে ! 

নরবীরগণে দেখি তৃণ সমতুল, 

এই হাতে শকুনিরে.করিব, নির্শাল। 

৬৬ 

এতেক কহিয়! সেই সহ্দেব বীর 

ক্রোধে রক্তচক্ষু যেন জগস্তমিহির, 

ঘোর আশীবিষ প্রায় সঘনে নিশ্বাস বয়! 

আস্কালি বিপুল ভূজদও ক্রোধভরে 

পশ্চাৎ ফিরিয়। কহে চক্রী শকুনিরে-_ 

৬৭ ৃ 

«রে গান্ধারগণ-যশো-বিলোপি শকুনি ! 

য়ে ুঢ় অনার্ধ্য ঘোর.চৌর চূড়ামণি ! 
থাক থাক্ কিছুদিন সময়ে শোধিব খণঃ 

বধিৰ বধিব তোরে সংগ্রাম ক্ষেত্রেতে ! 
বঙ্গি ক্ষত্রি হ'স, যুদ্ধ হয় মোর সাথে, 
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৬৮ | 

তাহলে কখনে। তোর নাহিক নিস্তার) 

কর্তব্য যদ্যপি কিছু থাকে আপনার, 

এইবেলা করে লও সত্বর সতর্ক হও, 
নিশ্চয় বধিব তোরে ওরে হুরাচার ! 

প্রতিজ্ঞ যদ্যপি হয় অন্যথা আমার, 

৬৭ 

ত। হইলে ক্ষত্রি আমি নই সংসারেতে ! 
তা হইলে বৃথ মা্রী ধরিল গর্ভেতে ! 

তাহলে পৌরুষে ধিক্ ! ধিক মোরে শত ধিক! 
ইহ পরকালে যেন গতিত্রষ্ট হই, 

পুনঃ বলি তাহ। হ'লে ক্ষত্রি আমি নই!” 

ও 

গুনি সহদেব উক্তি নকুল স্তৃধীর, 
মন্সথ মূরতি সুকুমার ক্ষত্রবীর, 

ক্রোধে জর্জরিত হয়ে, কহিল পশ্চাৎ চেয়ে, 

“যে সকল ধৃতরাষ্ট্র পুত্র মূ়মতি, 

দ্রৌপদী নিগ্রহে সুখী হইয়া, সম্প্রতি 

৭১ 

অন্তরে দারুন ব্যথ! দিয়াছে আমার) 

সেই সৰ পাপাস্বাগণের পুরষ্কার, 
ভালমতে প্রদানিব একে একে সংহারিব ! 

ধার্তরাষ্ট্রশৃন্ত। আমি করিব পৃথথীরে, 
ওহে সভ্যগণ ! ইহ! থেক মনে করে ! 

ণ২ 

এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ বদি না! হয় আমার, 

তা হইলে নই আমি ক্ষত্রিয় কুমার, 



৬ আর্যযসঙ্গীত | 

নই পাঙুপুত্র, ভৰে _ কাগুষ হই তবে, 

নীচজনসেবিনী জননী মোর হয়! 
ত1 হইলে মাত্রী কত বীর মাতানয় |” 

৭৩ 

অতঃপর যুধিষ্ঠির অতি ধীরভাবে 
কহিলেন “গুরুগণ ! আসি আমি তবে? 

সমস্ত কৌরবগণে প্রসন্ন সরল মনে 
'বিদায় প্রার্থন। আমি করি, দত্যগণ! 

মনে রাখিবেন) তবে যাই আমি বন ?- 

৭8 

বৃদ্ধপিতামহ, জ্যেষ্ঠ তাত, গুরু ড্রোণ, 

কূপ, অশ্বখামা। পূজ্য বিছুর সুজন, 

রাজ। সোমদত্তব আর বাহিলক, বিদ্বানসার 

সঞ্জয় যুযুৎস্থ আদি মন্ত্রীগণ যত, 
জ্যোষ্ঠ্যতাতপুত্রগণে যথা সস্তাবিত 

৭৫ 

আমন্ত্রন করি--বনে যাই পুনর্বার ! 

প্রত্যাবৃত্ত হয়ে দেখা করিব আবার, 

আলি তবে; সভ্যগণ!, এছুঃস্থ পাগডবগণ 

শত শত দোষে দোষী সবার সকাশে, 

ক্ষম! করিবেন! অবে যাই বনবাসে 1 

৭৬ 

গুনি যুধিঠির উক্তি সভাসদগণ 
লজ্জ। নতমুখে সবে রছিল তখনঃ 

বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ সভ্যগণে সকলেই মনে মনে 

পাওবের কুশল চিন্তিয় হৃদয়েতে, 

দুঃখতরে অশ্রপাত করেন সভাতে। 



ভৌপদী দিগ্রহ। 

৭৭ 

কেহ কোন কথ না কছিল হুমিডিয়ে, 
কেবল বিছুর মাত দীর্ঘশ্বাস ছে'ড়ে 

কাতর অন্তরে ধীরে কহিলেন যুধিঠিরে, 
প্রাজার নঙ্দিনী রাজেন্রানী কু্তী সতী 

চিরকাল-স্থখেতে পালিত1ঃ তাহে অতি-- 

৮ . 

সুকুমারী-হুর্ধ্ের উত্তাপ গু হয়। 
অরণ্যবাসের কষ্ট সবে ন! উত্থীয়। 

এই স্থানে মমগৃহে থাকুন সতকৃতা হয়ে, 
এ মোর বাঁধন!) পুত্র ! কি বল ইহাতে ?” 
শুনি যুধিষ্ঠির অতি বিনীত বাঁকে 

৯ | 
কহিলেন “হে অনঘ ! হুস্থপাওবের 
পিতৃতুল্য পিতৃব্য আপনি) আমাদের 

পরম আশ্রয়স্থল. বুদ্ধিবল ধর্মবল। 
সমস্তের গরু, তাত ! যাহা! অনুমতি 

করেন আপনি তাই করিব? সশ্্রতি 
৮৫ 

কি কর্তবা পাঁওযের বলুন আপনি? 
বালক আমরা-তাত!.কিছুই ন! জানি, 

বিপদে সম্পদে পিতঃ . সদ! তব পদাশ্রিত 

পাওবেরা, ঘোরঞ্র বিপদ সাগরে 

তৃণপ্রায় ভেসে যায়। আপনি সত্বরে 

৮৯ 

উপদেশ-তরি দিয়। তরান, সম্প্রতি 

হে তাত! ধর্মতঃ মোর! বনবাপে ব্রতী 

২*১. 



আঁধাসঙ্গীত . 

হইয়। যেতেছি বনে 'কি কর্তব্য এই ক্ষণে 
বলুন বিশৈধ) আকা ককস-্ানে। .. 
আপনার বাক্য জাত! অস্রান্ভূঁঘনে |. 

৮২. রা 

শুনি যুখিির উত্জি বিধুধীমীন-__ 
কহিলেন *বত্ম! তুমি অত্তি মতিমান-- 

ধার্শিক সুজেন ধীর, জীভেনিয় ধর্শা,বীর; 

সমগ্র সুুদীতি তত জাত 'আছ তুমি-- 
তবতুল্য জনে কিবা বুঝাইৰ.আমি ? 

ৃ "৮৩ 

নামতে পরাজয় হইস্া, চিত্তেতে-_ 

প্রাজজন ব্যথিত মী হয় 'কোন মতে, 
যাঁও বৎস অরণ্যেতে ব্যথিত হ'ওনা চিত, 

ধরমতত্বদর্শী তুমি, বৃকৌদর জেতা; 
শত্রপ্রয় ধন্জয় বিশ্বে, মহারথা, 

011৮৪ 

নকুল জুগ্রাজ, সহবেব ধূতিমান, 
ধৌম্য বেদ সুপারগ, রমশী প্রধান " 

কষ অতি গুণবতী, ধর্দার্থ দর্শিনী সতী 

অরণ্যবাসের মত্চরী যার ছুখে) 

তাহার যে বনবাঁষ অবশ্তীই গ্ুখে-- 

৮৫ ্ 

সম্পন্ন হইবে) তাহে সঙেহ বি আছে? 
হেন সঙ্গী.সঙ্গিনী যাহার যায় পাছে; 

বনবাসে কষ্ট তার কেনবা হইবে আর? 
এ কষ্টেরে কষ্ট জান কর না, কুমার ! 

রাঙগ্যাপেক্ষা বনবাস সুখের তোমার । 



দ্রৌপদী নিএঁছ। 
৮৬ 

শোক হঃখ প্রবঞ্চনা পূর্বিত,সংসারে 
কোথা আছে ভুখ 1 বম! অরণ্য ভিতরে 

ইহাপেক্ষা আছে সখ ! সংসারে দেখাতে মুখ 
ইচ্ছ! নাই,.য়ে কদিন থাকি কৌন মতে 
লুকাইয়! থাক! ভাল) হেন সংসারেতে 

| ৮৭: র 
কিফল থাকিয়া? বম! যায় সকল 

স্বার্থপর নীচাশয় রাক্ষসের দল - 
স্তায়ে পদাধাত ক'রে যদৃচ্ছ-প্রভূত্ব করে! 

ধর্মের মর্যযাদ| যথ! নাই, হায়! হায়! 
ংসার নরকাথ্যান কহিব কাহায়?. 

| ৮৮ . র্ 

যাঁও পুত্র--যাঁও বনে, সর্বতঃ প্রকারে 

খে রবে! ত্রয়োদশ বংসরের পরে, 

আবার দেখিব সধে ! সদা সাঁবধাঁনে রবে) 
কল্যাণ হউক পুত্র জো সবাকার ) 
এস তবে, মাক্ষাৎ হুইবে পুনর্ধবার !* 

৮৯ 

শুনি যুধিষ্টির "অতি বিনস্ভাবেতে-. 
“যে আজ্ঞা” বলির ুরুগণ চরণেতে, 

প্রণাম করিয়া, পরে ভ্রাতা-ভার্ধা সহকারে 
প্রস্থান-করিলা, দেখি কুক বুদ্ধগী, 
হঃখে হাহাকার,সরে করেন তথন ! 

ক | 

অনস্তর প্রস্থান উন্মুখ যাজ্ঞসেমী, 
ছঃখে অতিমাত্র গ্রপীড়িতা, বশন্িনী 

২০৩ 



২১৪ আর্ব্যদ্গীত। 

কুস্তিদেবী-সন্িধানে অতিব ব্যথিত প্রাণে 

উপস্থিত) দেখি সেই দেবী পাঞালীয়ে, 

অস্তঃপুর়চারিবীর। হাহাকার করে ! 

৭১ 

কাতরে কুত্তীরে কৃ) করিয়] গ্রণতি-_ 
বনবাস জন্ত কষ্টে চাহে অঙ্মতি; 

অন্ত অন্ত নারীগণে অন্তাষি ব্যথিত প্রাণে, 

বিগায় প্রার্থণ! ঘরে দেষী যাঞজসেনী, 

অস্তঃপুরে আর্তনাদ উঠিল অমনি । 

৯২ 

কুস্তীদেবী মনছঃখে দারণ ব্যথিত ! 

প্রজ্জাবতী পোকেতে হইয়! অর্দমূতা। 

কষ্টে কোনরূপে সতী কহেন দ্রৌপদী প্রতি 

“হে বংসে! সংসায়ে তুমি অতি প্রঞ্জাবতী 

রমণী কুলের রত্ব সাধ্বী গুণবর্তী, 

ট৩ 

ধর্মার্থ-অভিজ্ঞা জানরতে বিভূষিতা। 

তোমীর সদৃশ কেব1 আছে পতিব্রতা ? 

এ ঘোর বিপদপাতে শোক করা কোনমতে 

তবতুলা! রহমীর উপযুক্ত ননব। 
সুচরিত্রে | বমবাদে কণ্রনা ভয়। 

টা] 

ইন্্তুলয হ্বামীগণ সহিত কাননে 
ভ্রমিতে কখনো কষ্ট পাবে না জীবনেঃ 

পতিব্রতে ! শ্বামীগণে 1"কিরূপ সদাচরণে 

সেবিবে-সেকখা। আর কি ঘ তোমারে? 

যেহেতু জুলাধবী তুমি? সংসার ভিতরে 



পোৌপদ্দী-নিগ্রহ। ২৩৫ 

৯৫. 

তবতুলা! গণবতী নাই উপস্থিত, : 
তবগুণে পাঁওবের কুল উজ্জবলিত ! 

কৃষ্ণে! তব কোপানলে ্বদ্কৃত কৌরবদলে 
তশ্ম না হইল-_ইথে উহ! ষবাঁকারে 
ভাগ্যবস্ত বলিতে হইবে এ সংসারে! 

| ৯৬ 

হে কল্ুযাণি! মম এই শুজ অঙ্গুধ্যামে 
বর্ধিত হইয়া নিরুদ্বেগে যাও বনে, 
দেখ--যাঁরা এ সংস্বারে সতীত্বের সেবা! করে 

সাধবীতারা, তাহাদের অস্তরেরিকার 

জন্মে না কদাপি, তা”র। সুখ ছুঃখভার 

| ৯৭ ৃ 

সমানে বহিতে পারে, হয় না চঞ্চল 

পাতিব্রত্য তাহাদের কেৰল সম্বল । 

হধর্দমে সতত মতি আছে তব, গুণবতি। 

ধর্মই তোমারে দিব্য কল্যাণের পথে 
লইয়া যাইবে, কষে! যাও অরণ্যেতে। 

৭৮ 

বনবাসকালে মম পুত্র সহদেবে 

সতত সধদ্বে অতি সতর্কিত ভাবে 

দেখ, যেন কোনমতে, অভিমানী, অরণ্যেতে 
দুঃখে অবসন্নচিত্ত না হয় দ্রৌপদি, 
কনিষ্ঠ কুমার মম প্রিয়তম অতি। 

৯ 

কৃত্তীয় বচন গুলি সোই গ্নতৃমতী--.. 
এক বন্তা। যুক্তকেশী ঘাজসেনী সতী 



২০৬ আর্ধাসঙ্গীতে 4. 

যে আল্ঞা বলিয়াধীরে পুনর্ধার নতশিরে 

প্রণমি কুতীরে বাম্প আকুল নয়নে : 
কাদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণ চলিলেন বনে ! 

১৪০ 

ছুঃখে কুস্তীদেবী হয়ে অর্ধমৃতা প্রায়, 

ত্রৌপর্দীর পশ্চাতে পশ্চাতে ধীরে যাঁয়। 
কিছু দূর গরিয়াপরে পুত্রগণে চক্ষে হেরে, 

অকুল শোকর সিন্ধু উথলিল চিতে, : 

দেখিলেন পুত্রগণ অতি হূর্দশাতে; 

১৩১ 

বিপক্ষমণ্ডলী-পরিবেহিত, অঙ্গেতে-_ 

বসন ভূষণ 'নাই, জঘন্ত চর্মেতে 
আঁবৃত সে রাজতন্থু যেন মেঘাচ্ছন্ন ভাম্ু-_ 

লজ্জা অবনত মাথে দাড়া,য়ে হুঃখেতে 

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে 1 শক্রগণ চারিভিতে-_. 

্ ১০২ 

হর্যোৎফুল্প ভাবে দবে করে কোলাহল ! 

সুহৃদ সকল কিন্ত শোফেতে বিহ্বল । 

ন্নেহময়ী কুস্তীসতী পুত্র্দের এ হুর্গীতি 

দেখিয়! শোকেতে ঝ্ু় অধীর] তখন 
কহেন কাতরে--“অভাগীর পুত্রগণ | 

১০৩ 

তোঁমাঁদের হেন দশা দেখিয়া! নয়নে 

সহে না--সহে না--আ'র সহ্ে না জীবনে ! 

হাঁয় বিধে ! কোঁন্ পাপে কিন্বা কোন্ অভিশাপে 

পুত্রের ছেন বশ! হইল আমার ?. 

হায় ধর্ম! ইহাই কি বিচার তোমার? 
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পু 7১০৪ 

কি ধর্ম কি আচরণ দ্বভাঁব 'দীলতা|: 
মহত্ব মর্ধযাদ| কিছ বীর্য যোগ্যতা) 

সবলে অতুল সবে  : মম পুক্রতুল্য তবে 

কোথায়'কে গাছে 1.অঘহে। ! জাগ্যে এই ছিল? 
' একি বিধি-বিপর্্যয় সহস। ঘটিকা? 

€ ১৪৫ + 

হায় পু] কার অপকার চিত্ত করি 

এ হের 'বিপদে সবে পড়িপে? আমরি! 
কখনো! ত কোন পাপ. .কর নাই ওরে বাপ 

তবে কেন হেন দশ! ঘটিল-কগালে? 

হায় বিধে ! এই শেষ লিখেছিলে ভালে? 

১৪৬ | 

হায় ! এই অভাগীর অনৃষ্টের দোষে 
হয়ে পৃণ্যশীল সবে যাও,বনবাসে ! 

মম গর্ভে জম্মেছিলে . ভাইতে এ কষ্ট পেলে; 
হায়! বাছাদেক্স ছুঃখ সহে না জীবনে ! 

চিরকাল গেল বম; অরণ্য ভ্রমনে ? 

১৩৭ 

বলে--বীর্যে--হ্বত্ে--তেজে--উৎসাহে-_উদ্যমে 

কিছুতেই ক্কশ নও এ সংসার ধামে; 

সম্পত্তি হারায়ে আব ম্বাজি ভিক্ষুকের সাজ 
বনে যাও, এ দুঃখ কি সহে হদয়েতে? 

চিরকাল তোমাদিগে অরণ্য ৰাসেতে 

১০৮ 

কষ্ট পেতে হবে-ইহা! জানিলে পূর্বেতে, 
তা হলে কর্দাপি আমি শতশুঙ্গ হ'তে, 



২০৮ আর্ানর্গীত 1 
লয়ে তোমাসবাকারে এহেন হস্তিনাঁপুরে 

কখনো! কি-জমিভাম ? হার | মহামতি 
পা! তুমি ধন্ত ! তাই. অগ্রেই লগ্দতি 

১৩৪ 

লতেছ) গিয়েছ ছবর্গে, আমি অভাগিনী 
পড়ে মাছি, কত ছুঃখ গাব তান জানি ! 

হায়! মার্রী পতিত্রতা . হয়েছিল অনুমৃতা 

গিয়েছে দ্বর্গেতে যুড়ান়েছে এ যন্ত্র 
ধন্ত সেই! অতার্গীয় মরণ হলে! ন!। 

১১৪ 

হ] বিধে! এ দুঃখ আমি. সব.কত আর? 

হ। ধিক জীবনে মোর !: জীবন যন্ত্রনা ঘোর 

কতকাল রবে ? অছে। সাঁধুপুত্রগণ ! 

তোমর! যে অভাগীর সংসারব্ন্ধন। 

১১১ 

তোমারদিগে বলে দিয়ে বাঁটিব কি ক'রে? 

ফেলায়ে যেও ন। মোরে ও সঙ্গে করে, 

হা দ্রৌপদি! কোন্ দৌঁষে ফেলে যাও বনবাসে? 
সঙ্গে ক'রে জবন্থসে! যাব আমি ঝনে 
তোমাদিগে দেখি তবু যুড়ার জীবনে। 

১১২ 

হায়! জীবনেরধর্ম বিনাশ, সংসান্ে 

জগ্মিলে মরিতে হয় অন্যথা কে করে? 

বিত্ত এদারুণ প্রাণ কবে হবে অবসান? 

কবে ফুড়াইব? বিধে | কবে মৃত্যু হবে? 

কুস্তির এ শোকানল বে নিবাইবে? 
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৯১৩ 

হাঁ কৃষ্ণ! হা বীমানগুজ ! কৌথায় রহিলে? 

এই ঘোর ছুংখরাশি চক্ষে না দেখিলে? 

লোকে ব'লে থাকে, তুমি সর্বব্যাপী, অস্তরধ্যামী, 
অনাদি) অনন্তঃ তবে এ ছুঃখ সাগরে 

ভেসে যায় পাওবের, দারুণ দুস্তরে 

১১৪ 

কেন না ভরাও ₹ৃষ্খ? হে তবতারণ! 

পতিতে উদ্ধার কর; পতিত পাবন ! 

আমার এ পুত্রগণ, সত্য ধর্মে সর্বক্ষণ 

অনুরক্ত; বলে, বীর্ষেয, কীর্তি, যশে) মানে, 
পরিপুজা পৃর্থীতলে, হেন পুক্রগণে 

| ১১৫ | 

শত্রগণ কষ্ট দেয় দেখ না শ্রীহরি? 

ইহাদের প্রতি দয় বিতরণ করি, 

রাখ কীর্তি) দুঃখে প'ড়ে--কষ ! তব নাঁম কারে 

কষ্ট যদি পেতে হয় স্ব] হইলে পরে 
কেহ আর ও নাম লবেনা এ সংসারে! 

১১৬ 

হায়! নীতিমান তীন্ম ড্রোণ বিদ্যমানে) 

কিজ্নপে এ মহোঁপাত ঘটিল এখানে? 
হায় পাণ্ডে ! পুণ্যবান স্বর্গেতে পেয়েছ স্থান, 

যুড়ায়েছ, দেখ আসি পুত্রের! তোমার 

শত্রর চক্রান্তে পড়ি যেতেছে কাস্তার! 

১১৭ 

হায় বৎস সহদেব ! ঘেও না ক বন। 

. ভূমি রে আমার পুত্র জীবন বদ্ধন। 
৭ 
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কিরূপে তোমারে ছেড়ে, রছিব গৃহ পিঞ্রে? 

ছাড়িয়। যেও না,মোরে ওরে ও কুমার, 
দিনাস্তে তোমায়'যদি দেখি একবার 

১১৮ 

তা হ'লে অনেক শাস্তি লভিব-চিত্তেতে, 

কদাচ তোমায় আমি দিব ন1 যাইতে, 
এই অন্থুরোধ রাখ আমার নিকটে থাক 

তাহাতেই তব ধর্ম রহিবে, কুমার! 
মাতৃহত্য। করি বনে যেও না রে আর?” 

১১৯ 

এইরূপ বিলাপকারিণী পৃথীশ্বরী 
কুস্তীরে, পাগুবগণ মিষ্ট উক্তি করি 

নান। মতে বুঝাইয়, বারস্বার প্রণমিয়া 
বনযাত্রা করিলেন শোকার্ত অস্তরে, 

উন্মা্দিনী প্রায় কুত্তী--কীঞ্ধে উচ্চম্বরে। 

১২০ 

ধুলি বিলুঠ্িতা আহা ! স্থলিত বসন 
স্থলিত চিকুক্নদাম, উৎপল নম্মন 

অক্রপূর্ণ, হাহাকারে কাদে কুত্তী উচ্চন্বরে 

বিছুর ব্যানলচিটত্ত তুলে হাতে ধরে 
কোনরপে প্রবেশ করান নিজ পুরে। 

১২১ | 

: ভ্রৌপদীনিগ্রহ, পাশুবের নির্বাসন, 
কৌরবের অধ্তঃপুরে শুনি নারীগণ) 

নির্দিয়া। কৌরৰগণে, শোক সন্তাপিত মনে, 
কাদে উচ্চম্বরে সবে, ঘোর হাহাকারে 

পরিপূর্ণ নগর, গ্রত্যেক দ্বরে ঘরে 
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১২২ 

হাহাকার.করে হত নর মায়ীথণ 
চতুর্দিঝ ঘোরতর শোকে নিমগন। 

বাতাস বহিছে তায় বিষাদ মাথান হায় ! 

দ্বন্ স্বন্ করি কাদে তরু লতাগণ, 

অবনী আকাশ নব ছুঃখে নিমগন ! 
১২৩ 

কল কল স্বরে কাদে জাহ়ুবী আপনি-- 

কাদিছে প্রাসাদ বাপী উদ্যান বিপণী, 

সর্বত্র বিষাদতরে যেন হাহাকার করে! 
কেবল সন্তষ্ট দুর্যযো৷ধন ছুঃশাসন 

শকুনী রাধেয আদি ক্রু কর্দীগণ। 

ইতি ষোড়শ সর্গ। 



সপ্তদশ সর্গ। : 
ঠ 

নিরানদানগর-_শৌকের আর্তনাদে, 
সর্বত্র উদাস পুরী পূর্ণিত বিষাদে! 

ধৃতরাষ্্ ভগ্নচিতে বংশনাশ আশঙ্কাতে 

গভীর চিন্তিত, করে রাখিয়! কপোল 

অবনত মাথে বদি ভাবিছে কেবল। 

৮ 

নিকটে বিছুর আর সঞ্জয়ধীমান 

উপবিষ্ট) শোক ছঃখে অতি অিয়মাঁণ। 
ক্রমে বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে 

কহে ধূত্তরাষ্ট্র অতি শঙ্কিত অন্তরে 

“হে বিছুর ! পাণ্ডবের! কিরূপ প্রকারে 

ও 

কিরূপ ভাঁবেতে বনে যেতেছে? প্রত্যেকে 

কিরূপে চলিছে পথে ? বল একে একে! 

শুনিয়া বিছুর ধীরে কহে অন্ধ নৃপতিরে, 

“মহারাজ । শুদুন সে সব বিবরণ 

যুধিষির বস্তার! মুখ আবরণ-_ 

৪ 

করিয়া যেতেছে পথে, পাচ্ছে প্রজাগণ 

সেকোপ কটাক্ষে তন্ম হয় এ কারণ। 

মহাবাহু বুকোদর করি যেন আড়ম্বর 

সুবিশাল বাহুদ্বয় করি আনোলিত 
তাহাই দেখি'ছে পুনঃ হয়ে আহ্লাদিত। 
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৫ 

মনোভাব এই তার “ইহ সংসারেতে 
বাহযুদ্ধে আমারে কে পারে সমরেতে ? 

ধৃতরাষ্্ পুত্রগণে বাহরূপ বজবাণে-- 

বিনাশিব), কোনরূপে ন। করিব ক্ষমা, 

আমার এ বাহু শত বজ্ের উপম। !” 

ঙ 

অর্জন বালুকারাশি করি বিকিরণ 

রাজার পশ্চাতে বীর করিছে গমন । 

অভিলাষ এই মনে, পআঁমি মহাঘোঁর রণে 
বাঁলুকাঁবিকীর্ঘবৎ বরষিয়। বাঁণ, 
কৌরবেরে কাটিয়া! করিব খান্ খাঁন!” 

৭ 

লোকমধো পরম সুন্দর সে নকুল, 

সর্বাঙ্গে মাখিয়| ধুলি হইয়! ব্যাকুল 
যাইতেছে পথে, তাঁর "মনোভাব পপুনর্ধার 

এ বরবপুতে মোর নাই প্রয়োজন; 
শত্রু বিনাশিয়! শাস্তি লভিব যখন, 

৮ 

তখন এ ধুলি রাশি ধুইব রুধিরে !” 
সহদেব বদনমণ্ডল লিপ্ত করে 

যেতেছে বিষচিতে, মনোভাব «সমরেতে 

যে দিন নাশিব শক্র, সেই দিন মুখ 
দেখাব মানবে, যাবে অন্তরের হুখ !” 

ৃ পি 

আয়তনয়ন] কৃধ। দীর্ঘ কেশ ভাঁষে 

মুখাবৃত করি পথে বায় ধীরে ধীরে ! 
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রজন্বলা সিক্ত বাসে, ছুঃখদদ্ধা মূক্তকেশে, 
ষোগিনীর বেশে যাঁজসেনী শোকভরে 
যায় পথে, এই ভাব তাহার অস্তরে 

1 

"অবনীত্বে ধর্মের মাহাত্ম্য যদি থাকে, 

যদি আমি সতী হই, পাঁওবদ্দিগকে 

পতি ব'লে জানি চিতে, তাহলে যাহাঁদে? হ'তে 

এ ছুর্দশ। হইল আমার) তা সবার 

অদ্যাবধি ত্রয়োদশ বৎসরের পর 

১১ 

হইলে বিনাঁশ, তা+সবার ভার্ধ্যাগণ, 
রজস্বল। সিক্ত মুক্ত করবীবঙ্গন ) 

পতি পুত্র বন্ধুতরে, শোকে হাহাকার ক'রে, 

তর্পণ করিয়া আ'র্জকেশে আর্দবাসে 

গ্রবেশিবে হস্তিনায় বিধবার বেশে!” 

১২ 

হে ভারত! পুরোহিত ধৌম্য প্রজ্ঞাবানঃ 
নৈধ্ধ ত কোপেতে কুশধরি, সামগান 

করিতে করিতে যায়, এই তার অভিপ্রায় 

একৌরবের! স্*গ্রামেতে হইলে নিহত, 
তাহাদের গুরুগণ করি এই মত--- 

১৩ 

ধরি কুশ সামগাম করিবে !” রাজন ! 

এইরীপে পাণুবেরা যাইতেছে বন। 

নগরবাসিরা যত চিত্তে হয়ে বিষাদ্দিত 

পুনঃ পুনঃ এইরূপ আক্ষেপ উক্তিতে 

কহিছে “হ। কুরুগণ! স্বার্থ মুগ্ধচিতে 
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৯৪ 

কি কার্ম্য করিলে? একি আশ্চর্য্য ঘটন ? 
আমাদের অধীশ্বর পাও পুত্রগণ 

হেন ছূর্দশায় হায়! ত্যলি রাজ্য বনে যায় | 

অহো কুরুতৃদ্ধগণ ! লৌভাক্রান্ত চিতে 

বালকের মত কার্ধ্য করি সংসারেতে 

১৫ 

রাখিলে কলঙ্ক! ধিক্ তোমাসবাঁকারে ! 
সাধু-পাওুপুত্রগণে নির্বামন ক'রে 

রাষ্ট্রবাসী প্রজাগণে অনাথ করিলে কেনে? 
হায় কৌরবের1 1 করি বঞ্চনা যখন 
করিলে পাগডবগণে বন নির্বাসন, 

১৬ | 

তখন আমর! আর তোমাসবাঁকারে 

প্রভু বলি বিশ্বাম করিব কি প্রকারে? 

রাজভক্তি ছিল যাহা, এই ব্যবহারে তাহা 

চিরতরে গেল, হাঁয় ! পাওুপুত্রগণ ! 

ফিরে এস, নহে মোর! যাইব কানন!” 

১৭ 

মহারাজ ! এইরূপ বিবিধ প্রকারে 
যার যে বাননা তাই কহে ছুঃখভরে। 

ক্রমেতে পাওবগণ নগর ছাড়ায়ে বন-. 

গ্রবেশিল; অমনি দারুণ কুলক্ষণ 

লক্ষিত হইল তাও শুনুন রাজন-- 

১৮ 

' বিন! মেঘে বিদ্যুৎ হইল ঘন ঘন, 
নিদারুণ অশনি লম্পাত গরছন, 
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ভূমিকম্প তয়ঙ্কর, উন্ধাপাঁত ঘোরতর, 
, রক্তবৃষ্টি ঝর ঝর হইল ভীষণ! 

রাহুগ্রাসে আদিত্য হইল আচ্ছাদন ! 

১৯ 

কাদিতেক্সাগিল ঘোর রবে শিবাদল, 

গ্ত্যুত্তর দিয় কাদে কুকুর সকল; 
শকুনী গৃধিনীগণে বায়সগনের মনে 

প্রাসাদ চৈত্যতে উড়ে বসে, মহোৎসবে 

কর্কশ কঠোর শ্বরে ডাকে ঘোর রৰে !” 

২০ 

গুনি বিছুরের উক্তি অস্বিকাননান, 
শঙ্কিত হইয়! কহে সঞ্জয়ে তখন, 

হে সঞ্জয়-মন্ত্রিরর! শঙ্কায় কাপে অন্তর 

কি করি এখন যুক্তি বল হে বিদ্বন? 
দারুণ দুশ্চিন্তীনলে দহিছে জীবন ! 

২১ 

শুনি ধুত্তরাই্উক্তি কছেন সঞ্জয়, 
«হে রাজন ! আপনার মাবার কি ভয়? 

পাঁগুবেরে বনে দিয়ে রাজ্য একেশর হয়ে 

সমুদায় বন্থুগ্ধ 1 পাইয়া! করেতে 
আবারে। আশঙ্কা ? কিছু পাঁরি না বুঝিতে! 

২২ 

হে রাক্ষেন্্র! পৃর্থীপতি হইয়া এখন-_ 
কেন শোক অনুতাপ কর অকারণ? 

মুখে অনুতাপ কর, অন্তরে আহ্লাদবড় | 

মহারাজ ! শোক কর! সাজে না ক আর, 

বেড়েছে বৈভৰ) গে'তে পারি পুরষ্কার !” 
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৩ 

গুনি সপ্জয়ের উক্তি অন্বিবাকুমার 
কছেন!"সঞ্জয় ! মোরে বাক্যবাণে আর 

ব্যথিত কর না, হায়! মনোভাব ক কায়? 

পাগ্ডবগণের সঙ্গে যাদের শঙ্ষতা, 

তাহাদের ভয়ের অভাব আর কোথ! ? 

হ৪ 

যুদ্ধবিশারদ--মিত্র সম্পন-_-সকল 

মহারথ পাগুবগণের বাহুবল, 

মরণ করিয়। হায়! হইয়াছি মৃতগ্রা়, 

হে সঞ্জয়! ত্রয়োদশ বসরের পরে 

যে কাণ্ড হইবে তাহা! ভাবিয়া! অস্তরে, 
২৫ 

আকুল হতেছি, মিত্র ! কি করি-এখন ? 

শঙ্কায় হৃদয় মম কাপে অপুক্ষণ 1”. 

শুনিয়। সঞ্জয় কয়, “এত যদি চিত্তে তত্ব 

তবে কেন অন্ুদ্যুতক্রীন়। করিবারে 

পুনঃ অনুমতি তুমি.দিলে শকুনিরে? 
২৬ 

মহারাজ ! এই যে বিরোধ উপস্থিত, 
কুরুকুলধ্বংশ ইথে হইবে নিশ্চিত ! 

গ্দ্ধকিতাহাইহবে? অবনী উচ্ছন্ন যাবে 
সমস্ত কত্রিয় ইথে হইবে বিনাশ, 
মহাহাজ ! এও তব পুণের প্রকাশ! 

২৭ 

যে হেতু তোমার পুত্র অতি দুরাঁচার 

নির্পজ্জ নিষ্ঠুর ছূর্যোধন কুব্যাভার। 

কিকহিব আমি আর? সতামধ্ো বার্ঘার 
২1% 
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এই প্রাজ্ঞ বিছুর হইতে নিবারিত 

হইয়াও ভ্রৌপদীরে আবিয় ছুষ্কত 
“২৮ 

যে কার্ধ্য করিল) তাহা বলা নাহি যায়ঃ 

মহারাজ ! নিজেও ত ছিলেন সভায়? 

রাজন! বিধাতা যারে দমুলে বিনষ্ট করে 

অপগ্র বুদ্ধি বিবেচনা? হরেন তাহার; 

কুপথে সুপথ জান ক'রে, সেঃ সংসার 

২৪ 

কলুষিত করে থাকে, ছুর্কদ্ধির বশে 

দুস্কর্মমে সুকর্শজ্াঁন ক'রে অনায়াসে 

নিষ্ঠুর হইয়া বলে আপনি আপন গলে 

ছুরি দেয়) কে তাহারে করে নিবারণ ? 

মহারাজ ! কাল নিজে দও উত্তোলন 

৩০ 

করিয়। কাহারে নষ্ট করে সংসারেতে ? 

আপনার মৃত্যু আছে আপনারি হাতে! 

নির্লজ্জ পাপাআাগণে  কৃষ্ণারে সভায় এনে 

নিদারুণ বিপদ স্থজিল সাধে সাধে; 

তব পুত্র ছুরাত্মগণের অপরাধে 
৩১ ৃ 

বহু সাধু সচ্চরিত্র আর্য্যের সম্তান; 

নিধন হইবে কারে! নাই পরিভ্রাণ, 

বিবেচনা হয় মৌর। হইয়া! সংগ্রাম ঘোর 

সমুদয় ভারত যাইবে অধঃপাতে ! 

নিব্বীর্ধ্য হইবে আঁর্্যঞাতি অবনীতে ! 

৩২ 

এখন সছুপদেশ কিবা দিব আর? 

আপনার পদে মারি আপনি কুঠার। * 
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চিন্তা কেন বৃথা? আর নাহি কোন গ্রতীকার, 

পুর্বে সঞ্ধি কর তব ছিল স্থুবিহিত 

এখন ভাবনা বৃথা কহিগ্ু নিশ্চিত!” 

সঞ্জয়ের উক্তি গুনির! শ্রবণে 

ধতরাষ্্ ঘোর চিন্তাকুল মনে। 

গতীর মাশঙ্ক! উদ্বেগ ৰিবশে- 

বিশ্রান্ত তন্ময় ! হৃদয় আকাশে 

অনন্ত প্রদর ঘোর ঘন ত্বট।, 

নিবিড় তিমির জালে বিছ্যুচ্ছট। . 

চমকে, (জীমৃত গরজে গন্ভীরে ?) 
আবার চমকে; ভীষণ হুগ্কারে 
শত শত বদর গর্জে ভয়াবহ! . 

অতি ঘোরতর বন প্রবাহ 

গ্রবাহিত) সৃষ্টি রসাতলেদ্িতে। 

ঘে।রতর বৃষ্টি করকাসংঘাতে 

বিপর্যস্ত চিত্ব-জগৎ! তিমিরে 

ইরম্মদ্ জ্যোতিঃ (আলোকিত কারে 
ভবিষ্যৎবর্ত্স) জেযোতেঃ ক্ষণে ক্ষণে 

গ্রাজ্ঞ অন্থিকেয় মানস নয়নে-- 

দেখিলা,--উজ্জল ভবিতব্য পটে, 

ভয়ঙ্কর চিত্র ! যেন সন্নিকটে 

বমর প্রান; মহ ভয়ঙ্কর 

দেনাসমন্নিত; সমর তৎপর 

রী, রথ, গজ) অশ্ব, অগণন ! 

অন্তর শস্ত্র শব ঝনন্ ঝনন্! 
বীর আস্ফালন হুহুষ্কার রবে, 

রথচক্র শব্দে অশ্ব হ্রেধারবে 
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পূর্ণ চতুর্দিক ! ভীষণ দর্শন ! 
কৌরব পাওবে সংগ্রাম ভীষণ ! 
মহ তয়ঙ্কর বেশে বৃকোর 
ঘুরাইয়। মহাগদা ঘোরতর ! 
বিশ্বচর্ণিবারে আদিতেছে ছুটে, 
যাহারে পেতেছে সন্মুথে-নিকটে 

তাহারেই ঘোর বস্ত্র গদাঘাতে 
করিতেছে চুর্ণ! মুহুর্ত মধ্যেতে 

কুরুসৈম্ভগণে নাঁশি বৃকোদর, 
ক্রোরধোনান্ত চিত্তে হইয়া তৎপর, 

ছুঃশাষনে যেন ধরি বাহুবলে, 

হৃদয় বিদীর্ণ করে অবহেলে; 

মহাতয়ঙ্কর যাক্ষসের, বেশে 

ঢক্ ঢকৃ রক্ত পিয়ে, অনায়াসে 

অন্ত্র তন্ত্র গুলা বার ক'রে ফেলে 

মনের আনন্দে জড়াইছে গলে! 
মস্তিষ্ক উপারি মাথে সর্বাঙ্গে তে, 

রুধিরের ধারা বহে বদনেতে ! 

রক্ততৃষ্ণাশাস্তি করি বুকোদর, 

দুর্য্যোধনদিকে ছুটে অতঃপর-- 
উরম্ভজ তার করে গদাঘাতে। 

রাজচক্রবর্তী পড়ে অবনীতে ! 

শক্ত নির্ধ্যাতক ড্রোধ পরবশে 
দূর্যোধন মাথে পদ দিয়া শেষে, 

দাড়াইয় ভীম, কহিল তখন 
«এইত ঝরিন্ু প্রতিজ্ঞা সাধন !. 

সুর্য্যসাক্ষী করি কহি পুনর্ধার 

সফল গ্রাতিজ্ঞ। হইল আমার! 
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কোথায় দ্রৌপদি ! এস শীপ্রগতি-: 
অঞ্জলি পুরিয়া এই লও, সতি) 
মহাপাপী ছুঃশাসনের কধিরে 

বাধ বেণী, বিনোদিনি, সিক্ত করে 

আলুয়িত কেশ, বীর ৰিনোদিনি ! 

বীরাঙ্গনে ! তুমি বীরেন্দ্র গৃহ্থিণী 
বট কিন! বট দেখুক সংগাঁর, 

দেখুক কেমন প্রতিজ্ঞা আমার। 

বীরেন্ত্রাণি। তব স্বামী সংসারেতে 

বীর বটে কিনা বটে তা চক্ষেতে 

দেখে যাও, এই মুঢ় হুর্য্যোধন, 
এইযার মাথে দিয়েছি চরণ, 
এই নিশাচর পাপী মুঢ়মতি। 
আম! সবাঁকার করিয়! ছুর্গাতি, 

তব অপমান করিয়া! সভাঁতে 

দিল নিদারুণ ব্যথ! মম চিতে 

তার সমুচিত প্রতীকাঁর করি, 

তব খণ মুক্ত হৈন্, পৃথীশ্বরি ! 
আরকি করিব? কর অনুমতি, 

তব কোপে পড়ি কৌরব সম্প্রতি-_ 

নিঃশেষে নিপাত হইল, এক্ষণ 

এই দেখ চেয়ে সমর প্রাঙ্গন 
রুধির-প্লাবিত ! ভীঁম্ম, দ্রোণ, আর 

শ্বাল্য ভগদত্ত কর্ণ হুরাচার, 

শল্য সোমদত্ত শকুনি প্রভৃতি 

খ্যাতীত যত মান্য নরপতি-- 

গড়াগড়ি যায়, সমর প্রাঙ্গনে 

ভুত গ্রেত দৈত্য দানা হষ্টমনে, 
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শবারণো সবে করে বিচরণ 

রুধিরের শোতে শব অগণন 

ভেসে যায়। সংখ্যাতীত গৃধদল 
শবভূক ফেরু কুকুর সকল 

শব লয়ে সবে করে মহোত্সব ! 

বিকট কণ্ঠেতে করে ঘোরয়ৰ ! 

চুর্ণমান রথ, গজ, অশ্বদল 
ঈতত্তত অস্ত্র বিকীর্ণ সকল 

কবচ, মুকুট, কটিবন্ধ, কোষে, 

সজ্জিত হইয়া, চিরনিদ্রাবশে 

অচেতন যত ক্ষত্রবীরগণ ! 

বীরেন্্রাণি| ইহা তোমারি কারণ, 
তোমারি কারণে এী দেখ দুরে, 
ধার্তরাষ্্গণ অচেতনে পরে 
রয়েছে, আমার বজ্জ গদাঘাতে 

কৃরু মহাবংশ গেল অধঃপাতে। 

অই দেখ যত বিধবাঁরদল 

পতি পুত্র শোকে হইয়! বিহ্বল 

কাছে! ত্রৌপদি ! দেখ ভালমতে 
অই বিধবার শোকোন্ন্তচিতে 

গড়াগড়ি দেয়! বদন ভূষণ 
নাই অঙ্গে, মুক্তকবরীবন্ধন, 

ধুলি ধূসরিতা উম্মত্তার প্রায় 

মৃতপতি ক্রোড়ে গড়াগড়ি যায়! 

বীরেন্দ্রাণি ! শুদ্ধ তোমারি কারণে 

নিব্বীর অবনী হ'ল, এতদ্দিনে 

পুরিল কামন] ! অছো। ! অবনীতে 

বীর নাই! জাতি শক্র রুধিরেতে 
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নিবাইয়! ক্রোধবহ্ি ঘোরতর 

সুস্থচিত্ত আজ হ'ল বৃকোদর ! 
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্ী মানস পটেতে 

হেন নিদা'রুণচিত্র আচম্িতে 

দেখিলা ! ভীমের“দীরুণ বচন 

শুনিল। সুস্পষ্ট ! অমনি তখন 

সিংহাসন হ'তে গ'রে ভূমিতলে 
মুচ্ছিত ! দেখিয়। বিব্রত সকলে, 

ধরাধরি করি তুলে ব্যস্তচিতে 

কেহ স্লিগ্ধবারি ঢালে মন্তকেতে, 

কেহ আস্তে ব্যস্তে করয়ে ব্যজন ! 

হুলস্কৃল পুরী ক্ষুব্ধ সর্বজন ! 

ভারত সন্তান ! শুনিলে বিশেষ? 

বুবিলেকি কিছু এ নিগৃঢ় ্ নেষ? 
বুঝে থাক যদি হয়ে সাবধান, 

উদ্দেস্ত রাখিয়া! জাতীয় উত্থান, 

বারম্বার মম বাক্য সবিশেষ) 

কর আলোচনা, হ'বে গতর্েশ! 

সত্য যদি হও শ্বদেশ বসল, 

সত্য যদি চাও হৃদয়ের বল, 

তৰে মম বাক্য রেখ যেন মনে; 

অবশ্ত ফল হ'বে কোনদিনে, 

অবশ্ঠ উঠিৰে সৌভাগ্য তপন, 
উজ্জল করিয়! অদৃষ্ট গগন, 

কোনরূপে যেন হ'ওনা হতাশ, 

অবশ্থ বিমুক্ত হু'ৰে রাহুগ্রাস। 
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আবার উত্তম! উঠিবে অন্থরে, 
নাশিয়! নিবিড় হুর্ভাগ্য তিমিরে, 
চিরদিন কিছু রবেন! ছূর্য্যোগ, 
অবহ কখনে। হইবে স্থযোগ, 
দিন, মাস, বর্ষ, যুগ; যুগান্তর 
অপেক্ষা করিয়া থাক, তারপর 

কথনে। কি আর হবে না একতা? 

একের বাথাতে অপরের ব্যথা 

অন্তব কিছু বিচিত্র ত নয়) 

ক্বাতাবিক ইহ। কহিন্থু নিশ্চয়! 
কাল অনুকুল হইবে যে দিন, 

কিছুরি অভাব রবে ন| সে দিন; 

তার্ত সন্তান! গৃহে যাও ফিরে 
উতল। হৈও না, ধৈর্য্য সহকারে 

সাধ প্রাণায়াম জাতীয় সন্ভাৰ ! 
স্বজাতির পূজা কর, লাভালাভ 

গণন! এখন কর না) স্বজন ! 

সহিষ্ণুতা শিক্ষা! করিয়া! এখন 

হও দেখি দৃঢ় চিত্ত, তার পরে 

সাহস সঞ্চার, হইবে অন্তরে, 
ভিতরের খল হইলে, অনা”সে 
বাহিরের বল পেতে পার শেষে ! 

যাও বৎস! ছুঃখ কর না অস্তরে, 

সমস্ত প্রকাশি কহি্থ তোমারে, 

আর্ধ্যাবর্তে ক্রমে আর্ষ্যের গৌরব 
হইবে, আর্্যের যশের সৌরভ 

পুনঃ পৃর্থীব্যাপ্ত হইবে, কুমার | 
আর্যদের গুণে আর্য্যের সংসার 



. আবার উজ্জল হইবে/তখন 
_ জাতীর গৌরবে আর্যের জীবন 
আপনি সবল হইয়া উঠিবে, 
আপনি হৃদয়ে উৎসাহ ছুটিবে। 
আপন! আপনি ফিরিৰে সময় 

হইবে হইবে আর্ধ্য অভ্যুদয়! 

ইতি সগ্ডদশ সর্গ। 

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত । 
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